Styrelsemöte i Alpha Divers Carlskrona 2018-01-24.
Närvarande: Jesper Palmgren, Göran Petersson, , Kamal Osman, Hampus Prahl,
Dan Gabrielsson, Lowe Sjelvgren
Frånvarande: Johan Jacobsson, Rickard Sandin, 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.
Vi betalar i år 24 800 kr till SSDF för licenserna.
5. Inkommen/utgående post:
Det har kommit en enkät om SSDF/RF om hur jämlika vi är.
6. Aktuell PR och sponsring:
Finns plats för fler sponsorskyltar i simhallen.
Dan har skickat ut inbetalningskort till sponsorerna.
7. Medlemsrekrytering:
Det strömmar in nya medlemmar i lagom takt.
Men det finns gott om plats för fler i den yngsta gruppen.
Vi avvaktar med nya kampanjer.
Friskvård innefattar numera även Dykning och Fridykning.
Jesper kollar upp om vi bör ändra något pga de nya skattereglerna.
Ett antal familjer betalade sin avgift innan årsskiftet. Det beslutades
att det får räcka med en kommentar i budgeten. Inga transfereringar
i bokföringen.
Jesper har gett info till årets Sportlovskatalog.
8. Telefonbeslut eller distansbeslut.
9. Bordlagda frågor:

10. Rapporter från Sektionsledare:
- Fridykning, Tre grupper på Lördagsträningarna infördes i Lördags. (20/1)
- Uv-rugby, Det har varit folk som tränat varje gång. DIB har av misstag
tagit korgarna i simhallen men det jobbas på att få dem tillbaka.
- Apparatdyk, inget nytt. SSDK dyker varje helg men sikten är kass pga
allt regn.
11. Övriga frågor:.
- Förslag till Styrelse 2018, (ska diskuteras med ett par av de föreslagna)
Ordf Hampus Prahl
Styrelse: Rickard Sandin, Dan Gabrielsson, Göran Petersson,
Lowe Sjelvgren, Johan Jacobsson
Suppleanter: Jesper Palmgren, Annie Konrad
- Årsmöte hålls Söndagen 25/3 (ev den 18 beroende på lokaltillgång)
13.00 på Marieberg.
12. Nästa möte:
Söndagen 25/3 efter årsmötet.
13. 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:
-

Göran mailar aktuella medlemslistor. 2018 och 2017.
Jesper skickar ut mail med info och påminnelse om att betala
medlemsavgifter.
Jesper kollar nya reglerna om friskvårdsbidrag.
Kamal bokar lokal för årsmötet alternativt ger Jesper nummer till sin
kontakt.

Öppna 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
Jesper fixar fler nycklar till klubblokalen.
Rickard ska undersöka möjligheter för att ordna Alpha Divers-kepsar.
Dan och Kamal kollar så att alla sponsorerna betalat för 2017.

Utförda Actionpoints:
-

Dan skickade ut inbetalningskort för sponsorskyltarna.

