Styrelsemöte i Alpha Divers Carlskrona 20160914.
Närvarande: Jesper Palmgren, Dan Gabrielsson, Göran Petersson, Rickard
Sandin, Hampus Prahl, Kamal Osman
Frånvarande:, Johan Jacobsson, Mårten Kindlund ¸ Annie Konrad,

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 ligger lite över budget.
Kamal har ordnat så vi slipper skatt och deklarationer de närmaste åren.
Det blev ingen ersättning för att vi gav plats åt simskola för nyanlända.
Vi får se det som en god gärning.
5. Inkommen/utgående post:
6. Utvärdering Aktiviteter:
- Skärgårdsfesten 5-6/8. Eget tält på Stumholmen.
OK med folk. Lyckat med att anordna hålla-anadan-tävling för
barn och ungdomar. De kunde doppa ner huvudet i en vattenfylld
plastbalja med lite sjögräs.
-

Familjedag, Söndagen 14/8 Köra SUP/Minigolf/fika/grillning på Långö.
Lyckat. Tur med vädret. Drygt ett tjugotal deltagare.
Kanske bestämma och presentera datumet tidigare nästa år.

-

Dykdag på Ekenabbens vrakkyrkogård Söndagen 28/8
Dykklubben i Karlshamn, SSDK, och Alpha Divers fick ett lyckat klubbdyk.
Totalt var vi 13 apparatdykare och 5 som enbart fridök. Några gjorde båda.
Vädret började med ösregn och åska men det lugnade ner sig och vi kunde
fika och grilla efter dyken. Sikt 10 – 15 meter nere på vraken.

7. Aktuell PR och sponsring:
- Vi bestämde att Dan kan ta fram medlemskort och tröjor till
småttingarna i hans fridykargrupp. Vi ger barnen dessa som PR.

8. Medlemsrekrytering:
- Beslöts att vi from den första November tar halva priset för
2016 års medlemmar.
From 1 December kan vi sälja 2017 års medlemskap.
Vi har en månad på oss att registrera medlemmar
Till SSDF.
9. Telefonbeslut eller distansbeslut:
10. Bordlagda frågor:
11. Rapporter från Sektionsledare:
- Fridykning, Gott om deltagare.
- Uv-rugby, OK med deltagare.
- Apparatdyk, Kamal och Rabih har tagit PADI Advanced certifikat.

12. Övriga frågor
-

Vi diskuterade om vi kan låna ut banor till Chris i år.
Eftersom alla våra tre grupper vuxit och vi fortfarande bara har
halva bassängen större delen av Lördagen beslöts det att
vi tackar nej till honom denna säsongen eller tills det blir mer plats.
Vi behöver banorna till egna aktiviteter.

-

Beslutades att spara frågan om regler till nästa möte.
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:
-

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:
-

Dan beställer skyltar till våra nya sponsorer.
Dan fixar medlemskort och tröjor till yngre gruppen.
Göran mailar ut en lista med registrerade medlemmar.

Öppna Actionpoints:

-

-

Mårten frågar sina kontakter om skyltplatser
Jesper fixar ny maillista.
Mårten har köpt nya mössor till UV-rugbyn. Inte den sort som beställdes.
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.

Utförda Actionpoints:
-

Dan kontaktar BIF angående ersättning för simskolan.
Richard ska köpa fem par nya fenor. Vuxenstorlekar.

