Styrelsemöte i Alpha Divers Carlskrona 20161130.
Närvarande: Jesper Palmgren, Dan Gabrielsson, Göran Petersson, Rickard
Sandin, Hampus Prahl, Kamal Osman, Johan Jacobsson, Annie Konrad
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 ligger bra över budget. Betalning för UV-mössorna
är en utgift som tillkommer.
Ca sjutusen av budgetöverskottet kommer från att vi under
2016 betalar rätt pris för simhallen.
Kamal har ordnat så vi slipper skatt och deklarationer de närmaste åren.
Mötet godkände en faktura för utlägg från Hampus angående fridykarbojen
a 674,50 kr.
5. Inkommen/utgående post:
6. Aktuell PR och sponsring:
7. Medlemsrekrytering:
Vi kör en ny satsning till våren.
8. Telefonbeslut eller distansbeslut:
9. Bordlagda frågor:
10. Rapporter från Sektionsledare:
- Fridykning, Småhajarna får fler deltagare, Annie har hjälpt till i den
gruppen. Lite mindre antal deltagare i den äldre fridykargruppen.
Det har varit flera inställda tider i Lilla bassängen.
Johan Jacobsson slog nytt rekord under vattnet med lite över 50 meter.
- Uv-rugby, Har börjat med seriespel i en grupp för Södra Sverige.
Lite blandat antal på träningarna.

-

Apparatdyk, Inget nytt.

11. Beslut om 2017 års medlemsavgifter:
Vi beslöt att införa en ny Familjegrupp Ungdom och avgifter enligt följande:
Familj
Familj Ungdom
Senior
Junior

900 kr
700 kr
500 kr
250 kr (född 1998- eller senare)

I medlemskategorin Familj Ungdom registreras enbart barn och ungdomar födda
1998 eller senare hos sportdykarförbundet. Övriga i familjen får då inte sportdyka
eller fridyka med snorkel och cyklop under våra simhallstider eller vid andra
aktiviteter anordnade av Alpha Divers.
Detta av försäkringsskäl.
12. Övriga frågor
-

Dålig tillgång till Lilla bassängen.
Lilla bassängen har varit stängd ett antal gånger i höst ( 3 + ?) pga
bajs i vattnet. Dan kontaktar simhallen och ordnar avdrag för hyran.

-

Vi ska göra en inventering av vår utrustning inför nästa årsmöte.

-

Dan låter en grupp barn från en ”Parkour-grupp” komma en lördag för
att prova på fridykning.

-

Båda grupperna kör avslutningsfika Lördagen den 10/12.

-

Det ska undersökas om en aktivitet för äldre fridykare utanför hallen.
Typ bastuflotte eller annan variant med vinterbad.

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 fixar fika till avslutningen.
Dan pratar med Ann-Helen ang. inställda tider.
Fridykarledarna undersöker alternativ till fridykaraktivitet.
Typ hyra bastuflotte, Bastasjö eller Alljungen.

Öppna Actionpoints:

-

Dan fixar medlemskort och tröjor till yngre gruppen.
Jesper fixar ny maillista.

Utförda Actionpoints:
-

Mårten frågar sina kontakter om skyltplatser
Dan beställer skyltar till våra nya sponsorer.
Göran mailar ut en lista med registrerade medlemmar.
Mårten frågar sina kontakter om skyltplatser
Dan och skall sätta samman hela träningspass
med övningar för sin grupp.

