
Datum: 24 mars 2015 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: Olof Wijksgatan 6 

Närvarande: Simon Pettersson, Emmelie Alm, Stig Mattsson, Alma Wetterek, Sofia 
Dahlgren, Roger Olausson, Johan Lindqvist, Piero Giobbi, Nils Manne och Peter 
Johnsen 

Dagordning: 

1. Val av justerare
Sofia Dahlgren

2. Godkännande av dagordning
Två övriga frågor: 1 Öckerödorarna och 2 gummibåten. Dagordningen
godkänns.

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Söndagar:

o Dyklek; Fungerar bra, många har fått god vattenvana.

o Nybörjarbarn; Fungerar bra.

o Nya unga/vuxna; Mellan 16 och 32 deltagare. Träna mer på uppstigning,
nedvinkling innan övergång till timme två.

o Bana 6 timme 1; Fler tränande timme ett än timmer två. Uppmaning: de som
behöver träna timme ett av olika skäl får förtur till träning då.  De som tränar i en
annan grupp timme två får träna timme ett i mån av plats.

o Tävlingsinriktning; Fungerar bra, 3-15 tränande.

o Maret; Några nya i gruppen, det fungerar bra. 8-10 i genomsnitt.

o Felix och Gabriel; Lite varierande uppslutning. Locka gärna in fler nya.

o Bana 6 timme 2; se timma 1.

Onsdagar: Valhalla 19:30. Vi diskuterar ett förslag om att byta banor så att vi kan
träna på tre intilliggande banor. Frågan skall diskuteras med de som brukar träna
på bana 0 och 8-9 innan förslag överlämnas till Valhallabadet.

Torsdagar: Lundby 19-20. Vanligtvis 4 ibland 5. Det får plats fler som kan träna
utan ledning.

4. Medlemsfrågor
Ca 110 betalande medlemmar i dagsläget.



 
Vi behöver dela in våra träningsgrupper i organisatoriska enheter med en 
ansvarig för varje grupp. Både träningen på Lundby och på Valhalla. Nils tar fram 
ett förslag till gruppindelning till nästa möte.  
 

5. Ekonomi 
Inga meddelanden. 
 

6. Materiel 
Masker, fenor, snorklar, rockringar och plastbollar skall införskaffas.  
Bly: 65kr/kg. Lars har bly och kan ordna med leverans till Valhalla vid behov.  
 

7. Jämställdhet 
Kan vi ha en tjejgrupp till hösten? Får vi plats på Lundby? Sofia kontrollerar detta 
med Linda. 
 

8. Hemsida 
Lägg in: De som behöver träna timme ett av olika skäl får förtur till träning timme 
ett.  De som tränar i en annan grupp timme två får träna timme ett i mån av 
plats. 
 
Gör reklam för RSS-flödet på hemsidan.  
 
Uppdatera våra säkerhetsinstruktioner på hemsidan.  
 
Gör en SM-sida på hemsidan.  
 
Styrelsemötesprotokoll skall läggas ut på hemsidan. 
 

9. Arbetsgrupper 
o Lägergruppen:  

o Flotte: Upplöst  

o Utbildning: instruktörsutbildning 11 april med HLR-utbildning.  

o Säkerhet: Vi har medlemmar i klubben som har frekventa black outs. Vid 
klubbtävlingar och vid träning skall man vid BO gå upp och inte tävla/träna mer 
den dagen.  Sofia D kommer att ingå i säkerhetsgruppen och hör med Sofia T om 
ho vill vara med. Stefan A är sedan tidigare säkerhetsansvarig.  

o Tävling: Valdemar har börjat bygga ett motviktssystem. Tävling 22 april.  13 juni 
djuptävling (genrep inför SM) , djupSM 31 juli-2aug. 

o   

10. Viktiga datum 
11/4 teori/instruktörsutbildning 

18-19/4 SSDF:s årsmöte. Simon och Peter åker.  

22/4 Tävling på Valhalla 



11. Kurs/träning/tävling i Dahab hösten 2015
Peter undersöker möjligheten att arrangera en kurs och träningsvecka med
avslutande djuptävling i Dahab i höst. Diskussioner pågår med såväl Freedive
Dahab om kursen och SSDF om finansiering via Idrottslyftet. Tanken är att söka för
en instruktörsutbldning för bojinstruktörer med tyngdpunkt på att identifiera
vanliga misstag och att rätta till dem. Förhoppningen är att kunna subventionera
utbildningen och resan för de som går utbildning. Planen är att erbjuda andra
klubbars instruktörer plats.

12. övriga frågor
12.1 Öckerödorarna: årsmöte 29/3. Stefan har bokat Dora för ett antal utfärder.
Det kommer en arbetsdag för Dora skrapas, målas mm.

12.2 Gummibåten. Försäkring: 800 kr/år, service 1200. Båtplats 2500 kr. Hyra: 300
kr/dag. Google-kalender som alla kan se men bara de som får köra kan boka.
Instruktion skall skrivas. Simon kontrollerar medlemskap i sjöräddningen för JD.

13. nästa möte
28/4 kl 18.30 på Olof Wijksgatan 6.


