
!  

Protokoll  

DK Juniordykarna 

Datum: 13 oktober 2016 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: Olof Wijksgatan 6 

Närvarande: Simon Pettersson, Alma Wetterek, Roger Olausson, Gabriel 
Manne, Andrea Olsson, Stig Mattsson, Johan Lindqvist, Peter Johnsen och 
Oskar Strand. 

Dagordning: 

1. Val av justerare 

Johan 

2. Godkännande av dagordning 

Ja 

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag. 

Vi har få vuxna nybörjare och planerar att ta in fler till våren, 
ungdomsgruppen kan ta emot några fler, onsdagar fungerar bra många 
nya och en hel del gamla gör att det blir fullt i 25:an ibland. Tisdagar mellan 
4 och 7 som tränar, det finns utrymme för fler.   

4. Medlemsfrågor 

1. Elektronisk rapportering av närvaro till kommunen. Johan och Valdemar 
går på möte med kommunen 27 oktober.  

2. Prissättningen på Valhalla.  



Nuvarande avgift per termin är 200 kr i träningsavgift samt 50 kr inträde/
gång alt årskort. Detta leder till att det är billigt at träna för de som ej 
kommer så ofta. 

Det finns två nya avgiftssystem man kan välja mellan: 

Ny ”Lågtaxa”: låg banhyra, hög fast avgift i inträde. 
Banhyra: 133 kr/onsdag ger 3192 kr för VT 2016. 

Inträde: Fast avgift per ungdom 5-16 år: 700 kr 
Inträde: Fast avgift vuxen: 1000 kr 

Konsekvens: Det kommer kosta ca 1200 kr/termin. Vi kan ha många banor 
och få atleter utan att det kostar klubben så mycket. Varierande 
medlemsantal slår ej hårt på klubben. Förlorare är de med årskort och alla 
de som tränar sällan. Gynnar klubbar som har träning flera dagar i veckan. 

Ny ”Normaltaxa”: Hög banhyra, gratis inträde. 
Banhyra: 2190 kr/ons ger 52.560 kr för VT 2016. Inträde: O kr 

Konsekvens: Hur mycket vi behöver ta ut per medlem beror på hur många 
aktiva vi har. Med 35 betalande blir det ca 1500kr/termin. Stor fast avgift 
som kan b l i svår hanterad fö r k lubben. V i b l i r käns l iga fö r 
medlemsvariationer. Med denna taxa måste vi banta antalet banor och 
gärna ha många aktiva. 

Styrelsen beslutar att välja lågtaxa för Valhallabadet. Information går ut till 
alla Valhallamedlemmar i november.  

5. Ekonomi 

Vi skickar ut mail till alla som var med på nackviktsworkshopen med 
kostnadsuppgift för den byggda vikten.  

Vi behöver se över sökandet av bidrag och gärna hitta någon medlem 
som kan ta på sig den uppgiften.  

Bidrag till VM-deltagare. Inget beslut fattades. 

6. Workshops 



Nackviktsworkshopen fungerade bra, nästa gång bör vi avsätta 2,5 timmar 
istället för 2. 

7. Tävlingsorganisation 

Pool-SM 2017, 30 juni – 7 juli. Ansökan om SM-veckan är inskickad av SSDF 
och vi avvaktar svar från Riksidrottsförbundet. 

Vårapneiaden går förhoppningsvis av stapeln lördag och söndag v. 8.  

Klaras tävling av kvinnor för kvinnor: Vi avvaktar budget från Klara och ev 
stöd från SSDF innan vi tar beslut.  

8. Materiel 

Gummibåten – vi behåller den ett år till men ska försöka marknadsföra 
båten bättre. Vi behöver göra 12 utfärder för att den ska gå runt 
ekonomiskt.  

Handskar inköpes. 

9. Jämställdhet 

- 

10. Instruktörsutbildning 

Vi kommer att ha en utbildningsdag i november, vi går ut med datum så 
snart det är spikat.  

11.SSDF 

Deltagare FRIKS: 12 - 13 november. Vi skickar gärna 5 personer att delta i den 
ordinarie FRIKSEN eller i den tränarutbildning som Stockholm Apnea håller.  

Klubbtorget 2017 på Dykmässan i mars – vi är med och behöver hitta 4 
personer som vill representera klubben under helgen. SSDF står för resa och 
uppehälle.  

Rapportera instruktörer till SSDF – Simon och Simon skickar in underlag till SSDF. 

12.Hemsida 



- 

13.Arbetsgrupper 
Lägergruppen: Smögen 2-3 september 

Utbildning: Utbildningsdag i november 

Säkerhet: - 

Tävling: - 

14.Viktiga datum 

25 oktober har vi Oxygenekväll. Vi går ut med information på hemsidan och 
på facebook.  

24 november – nästa styrelsemöte 

11 december Luciafirande 

18 december Avslutning för året 

15.Övriga frågor 

Vi bjuder in Fridykarkommunen till nästa styrelsemöte 24 november kl 18-19. 

Vi köper in en white board till Lundby för klubbinformation. 

16.Nästa möte 

24 november på Olof Wijksgatan 6 kl 18 – 21. Första timmen avsätt till 
Fridykarkommunen som adjungeras till mötet.  

…………………………………….  ……………………………………. 

Simon Pettersson   Peter Johnsen 
Ordförande   Sekreterare 

……………………………………. 



Justerare 
Johan Lindqvist 


