Styrelsemöte i Alpha Divers Carlskrona 20160607.
Närvarande: Jesper Palmgren, Dan Gabrielsson, Göran Petersson, Rickard
Sandin, Hampus Prahl, Annie Konrad, Johan Jacobsson Kamal Osman
Frånvarande: Mårten Kindlund

1. Mötet öppnandes av Ordförande Jesper Palmgren och dagordningen
godkändes.
2. Föregående protokoll, genomgång och justering:
Protokollet godkändes.
3. Genomgång av Action Points.
Listade i slutet av protokollet.
4. Klubbens ekonomi:
Ekonomin är god och vi ser ut att följa budgeten.
5. Inkommen/utgående post:
- Vi har fått certifikaten för fridykare steg 1.
6. Planering inför sommaren:
- Skärgårdsfesten 5-6/8. Jesper huvudansvarig.
Bemanning
Fredag Förmiddag
Göran, eventuellt Johan P
Eftermiddag
Johan J, Hampus
Lördag
Jesper, Rickard, Annie
-

Familjedag, Söndagen 14/8 Klockan 13.00 Dan, Jesper
Köra SUP på Längö, Eskimås klubblokal.
Övriga kommande aktiviteter
Dykdag Ekenabben, Göran
Fridykardag Snorkelleden I Karlshamn, Rickard
Fridykardag Torkö stenbrott, Hampus, Johan J.

7. Aktuell PR och sponsring:
- Det finns nu två lediga platser kvar på väggen i simhallen.
Mårten skall höra sig för med några som visat intresse.
- Dan och Göran har satt upp tre nya skyltar i simhallen.

8. Medlemsrekrytering:
Det ser ut som om vi ökar medlemsantalet i år och nu går över
100 medlemmar igen.
Vi fortsätter vår rekrytering fokuserad på barn och ungdomar samt
deras familjer.
9. Telefonbeslut eller distansbeslut:
10. Bordlagda frågor:
11. Rapporter från Sektionsledare:
- Fridykning: Gott om deltagare.
- Uv-rugby. Lite lägre närvaro senaste veckorna.
Ett par pass har ställts in pga av för få deltagare.

12. Övriga frågor
- Sommaravslutning 11/6 med fika.
-

Vi får väldigt lite kvar av medlemsavgiften från familjemedlemmar.
Nästan allt går till SSDFlicencerna.
Det syns på andra klubbars hemsidor att flera stora klubbar har
olika varianter av passiva stödmedlemmar eller motionärer.
Förslagsvis skulle vi kunna införa ett nytt familjemedlemskap där
enda begränsningen vore att vuxna inte kan använda snorkel och
cyklop under våra aktiviteter. Detta av försäkringsskäl.
Om vi tar tex 700 kr för ett sådant medlemskap och 900 kr för
ett fullständigt familjemedlemskap skulle både klubben och många familjer
spara ca 200 kr. Barn och ungdomar upp till och med 20 år skall alltid
licensieras. (Lokstödet via förbundet ges upp till 20 åringar )
Vad bör vi kalla medlemskapet ?
Familj Barn ??? Family Light ??,Komplett Familj för vårt gamla och enbart
Familj för det nya ?

-

Det diskuterades regler för våra aktiviteter i simhallen.
Under träningspassen fungerar allt utmärkt då det styrs av ledarna.
Följande togs fram för de perioder då det inte är någon ledarledd
träning i bassängen. Reglerna finns redan i praktiken men inte på papper.
Alla i styrelsen ombeds att läsa igenom förslaget nedan så att vi kan sprida
det efter kompletteringar.

1.

Alpha Divers kan inte ta ansvar för de barn som inte
deltar de ledarledda träningarna eller de som är i
bassängerna på tiderna då det inte är ledarledd träning.
Det är föräldrarnas ansvar att se till barnets säkerhet.
Ledarna gör givetvis sitt bästa men då det är många barn
närvarande och de rör sig mellan bassängerna kan
föreningen inte ge alla barn den uppmärksamhet som
krävs.

2.

Alltid minst en vuxen i lilla bassängen för att barn skall
få använda den.

3.

Mindre ej simkunniga barn skall övervakas av en egen
vuxen i lilla bassängen. Helst en förälder i vattnet med
barnet.

4.

Barn under 15 år får inte vara ensamma i någon av
bassängerna.

5.

I stora bassängen skall det alltid finnas vuxna i vattnet
eller vid bassängen som övervakar lekande barn.

6.

Vuxna och äldre ungdomar som utnyttjar den stora
bassängen har eget ansvar för att se till att de övervakas
på ett säkert sätt.
Oftast så finns det många med cyklop och simglasögon i
vattnet som upptäcker om någon får problem.
Men para ihop er med någon om det är få personer i
vattnet eller när ni gör avancerade övningar.

13. Nästa möte:
Torsdagen 4/8 18.30 i klubblokalen

14. Mötet avslutades

Justeras:

_____________________
Ordförande Jesper Palmgren

______________________
Sekreterare Göran Petersson

Efter styrelsemötet fortsatte diskussionerna inom de tre sektionerna.
Fridykning, Apparatdykning och UV-rugby.
Diskussionerna var till stor del kring aktiviteterna och våra
Actionpoints.

Nya ActionPoints:
-

Jesper fixar ny maillista.
Dan skickar mail till Helen Roth angående ersättning för simskolan.
Mårten frågar sina kontakter om skyltplatser.

Öppna Actionpoints:

-

-

Mårten köper nya mössor till UV-rugbyn.
Kostnaden blir 9000 kr och vi kan få 4000 kr i bidrag från Idrottslyftet.
Mössorna är beställda. Eventuellt blir det reklamtryck på mössorna
vilket kan minska vår kostnad.
Dan och skall sätta samman hela träningspass
med övningar för sin grupp.
Richard ska köpa fem par nya fenor. Vuxenstorlekar.

Utförda Actionpoints:
-

Dan bokar sommartiderna i Rödebybadet och diskuterar förråd
för UV-korgarna i Rödeby.

