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

9/2021
15.september 2021
18.00
Klubbhuset

Til stede: Åge, Alexandra, Thomas, Celina og Lars Einar
Forfall: Martin, Torbjørn, Sander og Martine
Andre til stede:
Sakliste:
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 2 Godkjenning av saksliste
Sak 3 Orienteringer og restanseliste
- Status ryddeaksjoner
- Status søknader om støtte
- Oppdatering KSDK sin kompressor og fuktighet på flasker
- Status parkering Kvalsvik
- Ledermøte i Stavanger
- Oppdatering mailsystemet
- Oppdatering kurs i klubbregi
- Oppdatering fridykkeraktiviteten
- Oppdatering ankerposisjoner for klubbdykk
Sak 4
Sak 5
Sak 6

Økonomi pr. 31.august 2021
Naustet i Kvalsvik
Rutiner til rapportering etter hendelser

Møteplan styret
Styremøte 10/2021 – onsdag 20.oktober klokka 18.00 på Klubbhuset
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Bakgrunn: Protokoll fra sist møte er sendt ut. Thomas A. Bergh var
oppført både som «Til stede» og «Forfall».
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Sak 2 – Godkjenning av saksliste
Vedtak: Sakslisten er godkjent
Sak 3 – Orienteringer og restanseliste
Orienteringer:
Status ryddeaksjoner
Så langt i år har prosjektet gjennomført 13 aksjoner og tatt opp 43.560
kg søppel.
Status søknader om støtte
Ingen nye søknader siden forrige styremøte
Oppdatering KSDK sin kompressor og fuktighet på flasker
Status parkering i Kvalsvik
Et område ute ved kontaineren er nå merket av med kjetting og festet
med hengelås. Denne kan løses og tas bort slik at vi kan parkere lovlig på
innsiden.
Ledermøte i Stavanger
Flere ordninger som klubben kan benytte seg av. Blant annet støtte
(tippemidler) til innkjøp av firdykkerutstyr til juniorer.
Oppdatering mailsystemet
Klubben er blitt tilbudt hosting av mailsystemet gjennom Odd-Andreas
Våge i HEADER mot reklame på vår hjemmeside.
Oppdatering kurs i klubbregi
Instruktørene har laget en oversikt med tentative datoer for kurs i
klubbregi frem mot jul.
Oppdatering fridykkeraktiviteten
Klubben skal gjennomføre et fridykkerinstruktørkurs og vil starte nytt
fridykkerkurs i oktober. Videre er det planer å få til en fast fridykkertur i
uken fremover.
Oppdatering ankerposisjoner for klubbdykk
Styre ønsker å sette ut ankerfeste for dykkebåtene på foretrukne
dykkeposisjoner. Dette vil bli gjennomført i november. Kom gjerne med
tips til posisjoner.
Restanseliste:
Gikk gjennom denne og oppdaterte status, samt lagt til nye punkter
Vedtak: Styre godkjente orienteringer og restanselisten
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Sak 4 – Økonomi 31. august 2021
Bakgrunn: Styre gikk gjennom resultatet frem til 31.august 2021. Det er
foreløpig resultat på NOK 196.765,24
Vedtak: Styre tar resultatet til orientering
Sak 5 – Naustet i Kvalsvik
Bakgrunn: Styre ønsker å starte arbeidet med å få hånd om naustet i
Kvalsvik. Vi ønsker først og fremst å sondere med kommunen om hvilke
muligheter og rammer vi må forholde oss til under en igjen oppbygging.
Vedtak:
1. Styre oppretter en prosjektgruppe som starter arbeidet med
å overta og bygge opp «Naustet i Kvalsvik»
2. Prosjektet rapporterer til styre.
Sak 6 – Rutiner til rapportering etter hendelser
Bakgrunn: Styre ønsker at klubbens rutiner i forbindelse med hendelser
blir gjennomgått. Dette kan være naturlig å gjøre i forbindelse med
planlagt dykkelederkurs i regi av klubben.
Vedtak: Styre ber om at klubbens rutiner i fob med hendelser blir
gjennomgått på neste dykkelederkurs.
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