
Til stede: Arve, Morten, Torbjørn, Thomas, Asle, 
Fravær: Elisabeth, Martin, Eivind, Sander, 
 
Styremøte torsdag 23. juni kl 1800 på klubbhuset. Møte nr 5 2022. 
 

1. Økonomi 
1. Medlemskontigent er fakturert. Ca 90 fakturaer er ikke betalt. Sender ut purring. 
2. Ca 195000,- på konto. 
3. Kassakreditt på 500000 for å betale resterende på båten. Thomas sender forespørsel 

til Knut. 
4. Sjekke faktura 119 med forfall 14.02.22. Thomas sjekker opp. 

2. Status gruppene: 
 1. Hus – Husansvarlig: Eivind og Elisabeth 

1. Dansker ønsker å leie i uke 40. 
 2. Båt – Båtansvarlig Asle 

1. Nyebåten er klar for levering 10.-15. juli 
2. Har sjekket med NCL om pris på frakt. 
3. Vi bestiller ferdig stoffet for EUR 1200. 
4. Bestiller blå folie med bilde av dykker og logo til klubben. 
5. Dialog rundt å få fyllekort på Wave. Det er bestilt. 
6. Sponsorpakker på båten. Asle sjekker opp følgende: 

a. Meny Aksdal – Komme med et pengebeløp 
b. Wave – Klar for å dekke service 
c. Vico – Klar med utstyr. 
d. Ydra -  

7. Kartplotter på gummibåten virker ikke. Asle sjekke opp. 
8. Avtale med Brannstasjonen er signert. De har fått opplæring i brek av 

gummibåten. Skal ha opplæring i bruk av Thomas og Thorbjørn sin båt. 
Nøkket til nøkkelskap. Vi sender fast faktura på 2000,- den 1. i hver måned 
fom 1. juli 2022. 

 3. Kompressor – Kompressoransvarlig Thomas og Morten 
1. Bestilt nytt CO2 filter og enveisventil samt servicekit til enveisventil av 

Toskead 
2. Besluttet å selge 6 av flaskene i flaskebanken. 

 4. Fridykker – Lars 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. Referat fra skolemøte tirsdag 19.06.22. 
2. Kursplan for 2022 er utarbeidet. 
3. Påmelding skal gå via mail. 

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

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. 

9. AOB 
1. Neste møte mandag 11. august kl 1800. torsdag 22. september, 17. oktober. 
2. Badevakter. Vi må ha nye vakter til høsten. Skolen arrangerer kurs. Få oversikt 

over krav og opplæring. Torbjørn sjekker opp med Tysvær kommune. 
3. Politiattest. De som har vist tidligere viser på ny. De som ikke har levert må søke 

for funksjonen i klubben. 
4. Klubben sine eiendelenr. Skaffe oversikt over eiendelene til klubben. 
5. Oppgjørsskjema for kurs: 

a. Bassengleie skal være 300kr pr kurs. 
b. Utstyrsleie er 500 kr pr kurs pr elev. 
c. Klubbinntektene er: 15% på P1 og 25% for alle andre kurs. 


