
Til stede: Arve, Morten, Torbjørn, Thomas, Asle, 
Fravær: Elisabeth, Martin, Eivind, Sander, 
 
Styremøte torsdag 24. mai kl 1800 på klubbhuset. Møte nr 4 2022. 
 

1. Økonomi 
1. Medlemskontigent er fakturert. Ca 90 fakturaer er ikke betalt. Sender ut purring. 
2. Ca 150000,- på konto. 
3. Kontroll på fakturaer. 
4. Fakturert luft og nitrox. Instruktører som har minst ett kurs i året samt 

styremedlemmer får gratis luftfylling. 
2. Status gruppene: 
 1. Hus – Husansvarlig: Eivind og Elisabeth 

1. Utleie hus. 
2. Torbjørn ringer til TKheis angåend at heisen har stoppet. 
3. Thomas ringer til låssmed ang alarmlyd samt nye nøkkelbrikker. 
4. Gjennomgang av medlemsliste opp mot nøkkelkort og fjerne tilgang til de 

som ikke er medlemmer. 
5. Dugnad med maling i juni. 

 2. Båt – Båtansvarlig Asle 
1. Gummibåten er klar ila onsdag 25. mai fra service på Wave. 
2. Gummipølsene i baugen har løsnet. Vurdere nødvendig reparasjon. 
3. Dialog rundt å få fyllekort på Wave.  
4. Sponsorpakker på båten. Asle sjekker opp følgende: 

a. Meny Aksdal 
b. Wave 
c. Vico 

 3. Kompressor – Kompressoransvarlig Thomas og Morten 
1. Skiftet CO2 filter. 
2. Sende forespørsel om service til Lea. 
3. Besluttet å selge 6 av flaskene i flaskebanken. 

 4. Fridykker – Lard Einar 
1. Kjørt ett kurs. 
2. Fridykkerturer kjøres torsdager. 
3. Legge ut turene på facebook og skrive noe på hjemmesiden. 

5. Skole – Skolesjef Martin 
1. Martin blir skolesjef. 
2. Kaller inn til instrutørsamling19. juni 2022 
3. Utarbeider kursplan for 2022. 
4. Setter opp system for påmelding kommunikasjon til kurs. 
5. Blenderkurs i august 
6. M2 kurs i regi av forbundet. 

 6. Apparat – Tursjef Martin 
1. Onsdag og lørdagsturene går som normalt 
2. Det er utarbeidet en plan for turene ut august. 

3. Bruk av websider - Eivind 
1. Trenger input fra den enkelte ansvarlige. 

 



4. Bruk av webmail 
1. Lager to mapper; en Behandles, viktig må følges opp 
2. Hver enkelt må selv sjekke eposten ofte og svare opp innenfor sitt 

ansvarsområde. 
5. Aktivitet: 

1. Havnedagene – Torbjørn kontakter Lampe 
2. Dive Camp – Komiteen har hatt møte. Informasjon på facebook er oppdatert, 

påmeldingsløsning er lagt ut. 
6. Epost fra NDF opp mot skolen. 

1. Muntlig spørsmål fra NDF på hvordan vi kjører P2 og dokumenterer kurset 
etter kravene i standarden. Thomas kontakter Lars Einar for å sjekke opp 
hvordan kurset ble kjørt. 

7. Utleie av klubbåt til Haugesund brann og redningstjeneste. 
1. Asle utarbeider forslag til utleiekontrakt som sendes styret for godkjenning. 
2. Asle forhandler på vegne av styret. 

8. Besøk av NDF i 1. helg i juli. 
1. Torbjørn sjekke opp med forbundet. 

9. AOB 
1. Neste møte mandag 20. juni, 11. august kl 1800. torsdag 22. september, 17. 

oktober. 
2. Badevakter. BVi må ha nye vakter til høsten. Skolen arrangerer kurs. Få oversikt 

over krav og opplæring. 
3. Politiattest. De som har vist tidligere viser på ny. De som ikke har levert må søke 

for funksjonen i klubben. 
4. Klubben sine eiendelen. Skaffe oversikt over eiendelene til klubben. 


