Styrelsemöte i Alpha Divers Carlskrona 2017-11-15.
Närvarande: Jesper Palmgren, Göran Petersson, Rickard Sandin, Kamal Osman,
Hampus Prahl, Annie Konrad, Dan Gabrielsson, Lowe Sjelvgren
Frånvarande: Johan Jacobsson

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. Gräsroten gav 1339 kr i år.
Förslaget om att ge rabatt för tidiga medlemsavgifter avslogs.
5. Medlemsavgifter 2018.
SSDF höjer sin debitering med 50 kr per medlem i båda åldrarna.
Vi beslutade att enbart höja familjeavgiften med 100 kr.
2018 års medlemsavgifter blir:
Familj
1000 kr
Familj ungdom
700 kr
Senior
500 kr
Junior (tom 18 år)
250 kr

6. Inkommen/utgående post:
7. Aktuell PR och sponsring:
Finns plats för fler sponsorskyltar i simhallen.
Kamal ska ordna en sponsorskylt för sin arbetsgivare.
8. Samarbete med Unique Dive & Travel
Chris har tidigare meddelat muntligen att vi inte har någon rabatt
och i mail att vi ska få ett avtal typ det SSDK fick i våras.
Nyss skrev han i vår FB grupp att vi har 5 -20 % rabatt på utrustning
då en medlem frågat om rabatter.
Vi låter det bero och vill Chris ge oss något skriftligt så är han välkommen.

9. Medlemsrekrytering:
Inte lämplig tid för aktiviteter i slutet av året.

10. Telefonbeslut eller distansbeslut.
Vi beslutade i Messenger gruppen att låta husvärdens, Stefan Lindeberg
Odinett AB, hantverkare fika i vår klubblokal. De lämnade efter sig möglig
kaffekokare och sopor för oss att ta ut.
11. Bordlagda frågor:
12. Rapporter från Sektionsledare:
- Fridykning,
Kör igång med tre grupper runt nyår. Ceasar och Albin tar hand om yngsta
gruppen, Småhajarna. Dan tränar den mellangruppen, Tigerhajarna.
Den äldsta gruppen får namnet Vithajarna.
Prova-på 9/9 med 03-ungdomslaget från en handbollsklubb blev lyckat.
De gillade främst vattenpolon. Ett par nya killar kom på våra följande
ordinarie fridykningsträningar.
- Uv-rugby, Nästan två hela lag senaste tre träningarna.
- Apparatdyk, Göran dyker mycket med SSDK. Intresserade kan se
planeringen på deras hemsida, ny.ssdk-karlshamn.se, och är välkomna att
”prova-på”. Göran ska dela foton från SSDK dyk på vår FB sida efter
deras klubbdyk nästa säsong. Bilder från årets dyk finns på FB sidan
”SSDK Karlshamn”.

13. Övriga frågor:.
- Dubbelbetalningar 2017.
De två familjer som betalat två gånger i år får medlemskap även 2018.
En notis om detta ska ges till revisorn.
- Styrelse 2018, Styrelsen får agera valberedning inför årsmötet.
Troligen behov av ett par ersättare.
- Julavslutning med fika på träningen 16/12.

14. Nästa möte:
Onsdagen 24/1 klockan 18.30.
15. 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 kontaktar Joel för att fråga om en ny Steg1 kurs för fridykartränare.
Johan, Hampus, Lowe, David och Annie var intresserade.
Kanske även Ceasar och Albin
Dan skickar ut inbetalningskort för sponsorskyltarna.

Öppna Actionpoints:
-

Jesper fixar fler nycklar till klubblokalen.
Rickard ska undersöka möjligheter för att ordna Alpha Divers-kepsar.
Dan kollar upp billiga lågsäsongstält som ersättning för det som
blåste sönder under skärgårdsfesten.
Dan och Kamal kollar så att alla sponsorerna betalat för 2017.

Utförda Actionpoints:
-

