
Referat styremøte 22.9 

Klubbhuset 

Møte nr 5 2022 

 

 

Til stede: Morten, Torbjørn, Eivind, Arve (pr telefon), Thomas (delvis pr telefon) 

Fravær: Elisabeth, Martin, Asle, Sander 

 

 

1. Aware Smedasundet 2022. Dato og planlegging  

 

Forsalg til dato er 29.10 

Følgende aktiviteter må gjennomføres 

- Utnevne en ansvarlig – sjekk med Willy v/Arve  

- Prate med sponsorer 

- Parkeringstillatelse Bodil Bang v/ 

- Skjærgårdstjenesten Andreas  

- Havnavesenet 

- Container, Stena  

- Bruvik, klokke 

- Brannvesenet 

- Proffdykk 

Det sette opp et eget møte for å gjennomgå hva som må gjøres i fbm Aware Smedasundet, v/Aeve 

2. Status økonomi 

Ok – ca 940.000 på konto. Frakt er ikke ebtalt (ca 90.000,-). Dvs at vi har ca 840.000 på konto. 

Fakturere Arendal dykkerklubb. Arve får grunnlag for fakturering fra Eivind. 

Studd.dykk har betalt utestående faktura. 

 

3. Status fra gruppene 

- hus: Se pkt 4 

- båt: ved utleie av båt bør tanken fylles opp igjen etter bruk, og at den fylles opp igjen etter 

bruk 

- kompressor: har forsøkt å selge de 6 flaskene som vi har til overs. Morten sjekker med 

Bømlo.  

- fridykker: det er ingen aktivitet her nå. Sjekke om det er noen andre som kan være pådriver 

her? Eventuelt benytte Eira, som pt er i militæret? Be om en statusrapport fra fri 

fridykkergruppa v/Torbjørn.  



- skole – kursplan: P1 kurs kjøres nå. Lars Einar er P1 for studentkurser som pågår nå. Melde 

inn Eivind og Asle som M1 instruktør. Torbjørn kan ta M2 i november. Styret innstiller på at 

Torbjørn tar M2. Har sjekket om Audhild kan være M1 instruktør, men hun bor i Kristiansand. 

Thomas Kallevig vurderes som M1 instruktør.  

 - apparat/turgruppa: går greit 

 

4. Innredning av 3 etg - plan, budsjett og fremdrift 

 

Vi har fått midler fra Sparebanken Vest til å innrede loftet. Arbeidet bør derfor igangsettes i høst. Det 

må lages en plan og handleliste, Thomas lager en plan, budsjett og handleliste. Eivind følger opp 

videre. Rommet må lektes, bygge knevegg, plates m.m. 

 

5. Nye båten. Beslutte navn og plan for båten; utstyr, opplæring og drift.  

1. Har snakket med Meny Aksdal ang. sponsing. Sponsingen blir 10.000,- i året, pluss evt. 

matlevering til arrangementer. Tenkte da for eksempel Project Aware Smedasundet kunne 

være et slikt arrangement. Vi skulle bli enige når det gjelder hva matlevering innebærer når 

det dukket opp et passende arrangement. Hvis noen har forslag til hva det kan være, så 

mottas det jo med takk. 

2. Det må lages sponsoravtale for de som skal være med som sponsorer på båten v/Arve 

3. Kartplotter er mottatt og klar for montering v/Torbjørn 

4. Har fått tilbud fra Tonjer media ang. trykking av reklame og logoer på båten. Prisen er 4125,- 

for 8 store (40x100) sponsormerker, 2 Slettaa logoer bak vinduet (ø60 cm) og tekst med 

«Slettaa.no» på taket. Vi aksepterer tilbudet. Asle følger opp videre, bestiller 

reklamelogoene. 

5. Det må gjennomføres opplæring på båt så snart som mulig. Avtale dag for opplæring 

v/Torbjørn  + Thomas 

6. Vi må beslutte navn på båten. Forslag til navn må tas opp på nytt og navn må besluttes 

v/Asle  

 

6. Vara Haugesund skulpturpark 

Sjekke med LEH hva kreves av ny/varamedlem til stiftelsen, v/Thomas 

 

7. Bli kjent med stud.dykk  

De er et nytt styre. Bli kjent med sitt styre neste onsdag. Invitere de med på våre arrangementer. 

Melde de inn på klubbtursidene. Sette opp en bli kjent kveld med stud dykk. v/Eivind 

Evt. Medlemskveld, organisere? Dugnad, pizza og kos. Lage et FB arrangement. Sjekk om Anne Mari 

kan arrangere en slik klubb-kveld. v/Eivind og Thomas 

 

8. Eventuelt 



Ingen flere saker ble diskutert. 

 

Neste styremøte er mandag 17.oktober, kl 18:00 

 

Slettaa Dykkerklubb 

Haugesund, 22.9 

 

____________________ _________________  ________________ 

Thomas Bergh   Arve K Vestvik   Torbjørn Brekke 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

____________________ _________________  ________________ 

Morten Enge Haukås  Asle Gjerde   Eivind Ersland 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

____________________ _________________  ________________ 

Elsiabeth Raunhol  Sander Særverhagen  Martin Evenseth 

Styremedlem   Varamedlem   Varamedlem 

 


