
 

Referat fra styremøte 14.11.2022 kl 1730 
 
Deltakere: Arve, Torbjørn, Morten, Asle, Eivind og Thomas 
Ikke deltatt: Elisabeth 
 
1. Økonomistatus: 

a. Søknad om tippemidler på huset er sendt. 
b. Økonomistatus 960000kr på konto pr 14.11.22.  
c. Aware 135,000,- fakturert ifm Aware Smedasundet. 
d. Noen få fakturaer på små beløp skal betales i 2022. 
e. Fakturere Wee og Meny Aksdal. 
f. Fakturere Haugesund brannvesen kr 2000,- pr mnd fom. ca 1. juli 2022. 
g. Sjekke frist for strømstøtte. 
h. Søknad om tippemidler for båt kommer i løpet av januar fra NDF. 

2. Skole status: 
a. Kurskalender. Ingen planlagte kurs ut 2022. Studentkursene er nå ferdige og 

Torbjørn sitt kurs har siste dykk lørdag 19.nov. Mulighet for Nitroxkurs ved 
behov. 

b. Torbjørn er nå M2 instruktør og blender. Blir blenderinstruktør når han har 
gjennomført noen praktiske blandinger. 

3. Hus status: 
a. Utleie av huset. Julebord lørdag 26. nov. Utleid 3. desember. 
b. Utleiekontrakten er revidert og legges ut på hjemmesiden.  
c. Ordensregler og brannplan lamineres og henges opp på strategiske steder på 

huset. 
d. Innredning 3.etg – status. Ernst er i gang med å kjøpe inn materialer etter 

rådføring med Kenneth Susort. Ernst legger ut og får tilbakebetalt på regning. 
Torbjørn kontakter Perssson elektro ang strøm. 

4. Båtstatus: 
a. Agon: 

i. Bestille utstyr før årsskiftet. Ventil på toalettet, dieselvarmer og 
kalesje. 

ii. Bestille service (20t). 
iii. Reparere vindusvisker. 
iv. Kartlys i styrehus.  
v. Lys bak over dekk og ut i sjøen. 

b. Båtførere må skjerpe inn rutinene for føring av båtlogg. 
c. Samle oversikt over utsjekket båtførere. 

5. Turer og aktivitet: 
a. Project Aware status - rapportere inn status (deltakere etc) til NDF. Sjekke om 

Willy kan registrere. 
b. Sjekke om vi skal ha en ryddeaksjon til. Høre med Willy om han kan arrangere 

en aksjon i Kvalsvik. 
c. Hente opp dekkene som er samlet utenfor Smedasundet 1.  



 
d. Klubbkvelder. Høre med Anne Mari om hun kan sette opp en plan 1. halvår 

2023. 
e. Juledykk og Julebord. Juledykk 50 kr pr dykker inklusive grøt.  

6. Hjemmesiden: 
a. Revisjon av sponsorer. 
b. Publisere dokumenter og bilder. 
c. Oppfordrer alle til å melde fra om forbedringer på hjemmesiden. 

7. Annet: 
a. Låsing av teknisk rom. Rommet låses da medlemmer ikke har behov for 

tilgang. 
b. Revisjon av Internkontrollsystem. Starter jobb med dette over nyttår. 
c. Bilder til Reach. Det er sendt en del bilder som de kan bruke. Avventer 

tilbakemelding fra Reach. 
d. Status kompressor. Service og filterskifte utført 14.11.22 av Alf Lea. Lufttest 

ble utført fredag 11.11.22. 
e. Postadresse er endret til Smedasundet 118, 5523 Haugesund. Postkasse 

henges ved inngangsdør mot øst ved døren i 1 etg. 
f. Politiattest. Alle instruktører som har kurs med elever under 18 år og 

personer med funksjonshemming må levere politiattest. For Slettaa betyr 
dette at alle instruktører skal levere politiattest. Purre på de som ennå ikke 
har levert. 

g. Alle styremedlemmene må huske på å sjekke eposten til Slettaa.  
h. NDF instruktørsamling i februar. Deltakere fra klubben. Martin sender ut 

informasjon om til instruktører for å lodde stemningen. 
 
 
 
Referent 
Thomas Angell Bergh 


	Referat fra styremøte 14.11.2022 kl 1730

