Protokoll fra styremøte i Slettaa Dykkerklubb
Møtenummer………..:
Dato……………………...:
Kl…………………………..:
Sted……………..……...:

12/2021
21.desember 2021
17.00
Klubbhuset

Til stede: Åge, Alexandra, Celina, Martine og Lars Einar
Forfall: Martin, Torbjørn, Sander og Thomas
Andre til stede:
Sakliste:
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 2 Godkjenning av saksliste
Sak 3 Orienteringer og restanseliste
Sak
Sak
Sak
Sak

4
5
6
7

Økonomi pr. 30.november 2021
Gjennomgang Økonomihåndbok
Årsskifte
Miljøaksjoner og teinerydding 2022

Møteplan styret
Medlemsmøte – Hva vil vi i 22? Torsdag 27. januar kl 19:00 – 22:00
Styremøte 01/2022 – Torsdag 3.februar klokka 19:00-21:00
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Bakgrunn: Protokoll fra sist møte er sendt ut.
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Sak 2 – Godkjenning av saksliste
Vedtak: Sakslisten er godkjent
Sak 3 – Orienteringer og restanseliste
Orienteringer:
Kort orientering om status i klubben. Felles aktiviteter i klubben er sterkt
preget av at samfunnet har sterke restriksjoner på grunne av COVID.
Restanseliste: Gikk gjennom denne og oppdaterte status, samt lagt til nye
punkter
Vedtak: Styre godkjente orienteringer og restanselisten
Sak 4 – Økonomi 30. november 2021
Bakgrunn: Styre gikk gjennom resultatet frem til 30.november 2021. Det
er foreløpig resultat på NOK 579.274,67. Styre fikk også en liten analyse
av de ulike aktivitetsgruppene med søkelys på inntekter og kostnader.
Vedtak: Styre tar resultatet til orientering
Sak 5 – Gjennomgang Økonomihåndbok
Bakgrunn: Det er et ønske å gå gjennom rutinene og gjøre eventuelle
oppdateringer.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte
Sak 6 – Årsskifte
Bakgrunn: Styre ønsker å invitere til et medlemsmøte hvor vi ønsker å
diskutere med medlemmene hvilke planer og aktiviteter klubben skal
prioritere i 2022. Dette bør gjøres når myndighetene gir anledning til at vi
igjen kan samles.
Vedtak: Styre inviterer til medlemsmøte.
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Sak 7 – Miljøaksjoner og teinerydding 2022
Bakgrunn: Miljøprosjektet har i 2021 gjennomført 16 ryddeaksjoner og
tatt opp 62.969 kg med marin forsøpling. Styre har som mål å fortsette
med ryddeaksjoner også i 2022. Styre foreslår at prosjektet videreføres i
2022 med samme struktur som tidligere. Der foreslås litt justeringer for
at dette skal bære seg videre.
Når det gjelder teinerydding vil styre utarbeide rutiner på hvordan
inntekter herfra fordeles mellom de som tar opp teiner og klubben.
Vedtak:
1. Miljøprosjektet fortsetter med samme struktur som tidligere
2. Dykkere på miljøaksjoner vil få tildelt et definert beløp som
skal gå til vedlikehold og slitasje av eget utstyr.
3. Dykkere som er med på teineryddingsturer skal få dekket et
definert beløp som skal gå til vedlikehold og slitasje av eget
utstyr.
4. Der utarbeides og egne prosedyrer/regler for punkt 2 og 3.
som styre får til godkjenning
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