Alpha Divers Karlskrona, Styrelsemöte 2018 - 05 – 23
Närvarande:
Hampus Prahl, Dan Gabrielsson, Göran Petersson

Frånvarande:
Rickard Sandin, Johan Jakobsson, Love Sjelvgren, Herbert Marroquin, Jesper Palmgren, David
Petersson

Agenda
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen godkänner förgående protokoll,
GODKÄNDS

3. Action Points
3.1 Utförda
Inga utförda, se öppna samt nya

3.2 Öppna


Utbildningskurs för tränare, Joel kan tidigast i höst
Ägare: Jesper



Kopiera lokalnyckel
Ägare: Hampus



Profilkläder, alternativ eftersökes (regular/slim), köper in på begäran. Dan tar fram alternativ
och Hampus arbetar vidare med uppdateringen av loggan för tryck.
Ägare: Hampus & Dan

3.3 Nya


Köpa tält till Skärgårdsfesten.
Ägare: Dan



Undersöka tillgängligheten av Eskimå för familjedagen
Ägare: Göran

4. Klubbens ekonomi
Göran presenterar ett alternativt sätt att föra bokföringen på för ökad överskådlighet för
styrelsen och mindre arbete med ekonomin. Göran ska säkerställa lämpligheten i förslagen
metod.
Balansen för 2018 ligger just nu är ca minus 12.000 kr, dock har vi fler intäkter att räkna under
året. Vi räknar med intäkter från aktivitetsbidrag, skyltar & några fler medlemsavgifter.
Vi ser även samtidigt framtida utgiftsposter för familj evenemanget och ev. dykresa.
Kassör poängterar att det är viktigt att följa upp vilka som inte betalat sin medlemsavgift dels
för intäkten men även med tanke på försäkringen.

5. Inkommen/utgående post
Inget värt att notera.

6. Aktuell PR och sponsring
Inget behov just nu. Värt att notera är att vi har lagom stora grupper. Vi ser en del möjlighet att
öka på den minsta gruppen. Men först efter att våra tränare fått utbildning.

7. Medlemsrekrytering
Inget behov just nu. Värt att notera är att några dykare ringt Göran och visat intresse för att få
lite halltid, återstår att se om de dyker upp.

8. Telefonbeslut eller distansbeslut
<inget>

9. Bordlagda frågor/punkter


Genomgång av budget, pga. lågt antal närvarande

10. Rapporter från Sektionsledare
10.1 Fridykningen
10.1.1 Småhajarna, 3st just nu. Cesar och Albin i behov av utbildning
10.1.2 Tigerhajarna, Glatt & stort gäng. Dan saknar backup vid sjukdom.
10.1.3 Vithajarna, Aktiva en hel del nya ansikten, bra drag i bassängen.

10.2 Dykarna
SSDF bjuder in till alla klubbdyk, annars inget nytt.

10.3 UV-rugby
<saknar input>

11. Övriga frågor


GDPR (General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen)
Dan tar på sig att hantera att vi uppfyller de kriterier som krävs enligt GDPR nedan är några av
punkterna som han kollar på:
o Ordna Opt-Out dokument på hemsidan.
o Ordna information om GDPR på hemsidan.
o Dokumenterar riktlinjer för oss hur vi hanterar lägger till och tar bort personlig
information.



Planering inför sommaren
o Bad tider inför sommaren
18/6 - 13/8
18:00 – 20:00 i Rödeby
Sista inomhustiden är: 16/6
Första inomhustiden efter är: 23/8
o 3-4 Augusti är det Skärgårdsfesten
o 19 Augusti planerar vi preliminärt som Familjedag på Eskimå.
o Fortfarande oklart om fridykaraktivitet samt snorkelleden i Karlshamn, diskussion i
bastun krävs.



Beslut taget om att köpa tält till Skärgårdsfesten, Dan kollar på det.



Beslut taget om att skrota klubbens två dykartuber taget, de är båda för gamla (behöver prov
tryckas), rostiga (behöver blästras) och används inte (onödig kostnad).

12. Nästa möte
20 Juli 2018, en fredag,
Förslagsvis hemma hos någon, utomhus

13. Mötet avslutas

_______________________

__________________________

Ordförande

Sekreterare

