
Til stede: Arve, Morten, Sander, Torbjørn, Thomas, Eivind 
Fravær: Asle, Elisabeth, Martin,  
 
Styremøte torsdag 28. april kl 1800 på klubbhuset. Møte nr 3 2022. 
 
1. Referat fra dykketinget:  
Torbjørn informerte fra dykketinget. Positiv stemning. God satsing på ungdom, jenter og 
mangfold (fridykking, rugby etc). Administrasjonen bistår klubbene etter behov. De skal ha en 
tur på Vestlandet i sommer. 
 
2. Status økonom:  
Jobber med å få kontroll med regnskapet bl.a finne alle bilag, manglende betalinger etc. Vi er 
nå klare til å sende ut faktura på medlemskontingent og luftfylling. 
 
3. Status fra gruppene: 

1. Hus: Utleie oversikt. Kjøpe kjøleskap ca 3000,-. Male huset i vår. 
2. Båt. Ny båt leveres etter planen. Det er betalt 2 av 4 avdrag 

3. Kompressor Bestille service av Lea. 
4. Fridykker. Lars Einar kjører kurs og turer. 
5. Skole. Utarbeide kursplan samt utpeke skolesjef. Torbjørn og Thomas sjekker om 

Martin kan ta ansvar for å koordinere skolen. Blenderkurs våren 2022. 
6. Apparat. Hvordan få med flere på turer? Drøftet denne problemstillingen uten klare 

konklusjoner. Styre jobber videre med å få opp aktiviteten. 
 

4. Innredning 3 etg. Utsettes til høsten. 
 
5. Bruk av Web sider. Eivind legger ut endringer basert på innspill fra den enkelte sitt 
ansvarsområde ref organisasjonsplanen. 
 
6. DiveCamp. Arve, Eivind, Torbjørn tar regien og setter opp team som kan ta ansvar for de 
enkelte områdene (mat, turer, luft etc). Gruppen har egne møter for planleggingen. 
 
7. Rydding strategi. Be om skriftlig status fra Lars Einar. 
 
8. Aktivitetsplan. Skal ha synlig aktivitetsplan på hjemmesiden. Eivind ser på muligheter og 
beslutter hvordan dette best kan bygges opp på websiden vår. Alle aktiviteter skal registreres 
der. 
 
9. Annet 

1. 17. Mai. Torbjørn tar regien. Vi har meldt oss på i toget. Informere medlemmene. 
Se på alle faner vi har, Bestille ny ryddefane fra NDF 

2. Havnedagene. Torbjørn gir beskjed at vi kan delta. Asle deltar. 
3. Brygge. Sende mail til Wee Marine AS om at vi ikke har fått levert utrigger som 

bestilt.  
4. Kurs Blender og MII instruktør. 
5. Dykketurer. 
6. E-post. Eivind sjekker med Level digital. 
7. Ryddepakker. Thomas sender mail til Åge for å avtale tid. 

 


