Styrelsemöte DK Juniordykarna
Datum: 2020-02-03
Tid: 18:30 – 20:30
Plats: Skepparegången 8

Närvarande (x)
....
Lennart Olsson, Ordf
Oskar Strand, Kassör
Annika Wenzel, Ledamot
Rose-Marie Larsson, Ledamot
Kerstin Ludvig, Ledamot
Hans Fogelberg, Ledamot
Andreas Kron, Ledamot

x
x
x
x
x

Val av sekreterare – Hasse Fogelberg
Val av justerare – Andreas Kron
Godkännande av dagordning - Dagordningen godkändes.
Ekonomi
Makrillviken kostar 32 700 kr för 45 platser och två nätter i boende. 4-5 sept bokat.
Utbildning
Livräddningsövning är planerad till fjärde söndagen i april, den 26e. Information har gått ut
via facebook instruktörssidan.
HLR-utbildning planeras att eventuellt ske under våren.
Vi diskuterar att kunna hyra Poseidontanken för att genomföra dyktanksdyk, tiden är 19-21,
det kan ske en torsdag under terminen. Peter J har kontakt. JDs behov skulle kunna vara 3
st torsdagar. Ev samarbete med Götaverken. Om inte avgiften för hyra är för hög så kan
klubben ta kostnaden pss som tidigare.
Träningstiden ”timme noll”, 15:30-16:30 på bana 6 fortsätter under vt. Inriktning är fortsatt
fokus på instruktörer och vuxna.
Valberedningen
Arbetet pågår. Styrelsen publicerar styrelseinformation på hemsidan i samband med
ordinarie styrelsemöten. Särskild ansvarig för dynamisk information behöver utses.
Träning/badhusen

Valhalla
Badmöte har genomförts. Valdemar och Anders L deltog och gav information om kommande
höstapneadtävling.
Måndag under sportlovet kommer JD ha ”prova-på” på Valhallabadet mellan kl 12-15.
Lundbybadet
Nya har gjort intro och börjat i sina startgrupper.
Grupperna på Lundby:
Dykleken – Ok
Barn nybörjare – 3 st nya
Barn fortsättning –
Unga fortsättning – 5 st nya
Ungdomsgruppen – Ganska många redan, men det finns två nya tjejer i ca 15 års ålder
Vuxna nybörjare – ca 10-tal nya
Vuxna fortsättning/komfortgruppen – Många på listan av tränande
Bana 5/6 – Ofta trångt men brukar fungera. Maxning går, men är svårt
Angered
Öppet hus i Angered under sportlovet, fredag, lördag, (men oklart med söndagstiden). Öppet
hus sker sista helgen på lovet.
Övriga frågor
Fler behövs i lägergruppen, frågan behöver följas upp under våren.
Dykmässan sker under mars månad.
Listan med registerutdrag är snart komplett, de flesta av instruktörerna med barn eller
ungdomsgrupp har visat utdrag.
Datum för årsmöte är 15 mars. Deadline för annonsering på hemsidan är 22 februari.
Nästa möte
Onsdag 11 mars 18:30.
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Lennart Olsson
Ordförande

Hasse Fogelberg
Sekreterare
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Andreas Kron
Justerare

