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Styrelsemöte DK Juniordykarna 

Datum: 26 januari 2017 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: Olof Wijksgatan 6 

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

Dagordning: 

1. Val av justerare 

Gabriel Manne 

2. Godkännande av dagordning 

Ja 

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag. 

Söndagar: Välbesökt, grupperna är fulla. 
Tisdagar: ett tiotal tränar relativt regelbundet. 

Valhalla 
Onsdagar ca 37 som tränar, det är ganska fullt i 25:an första timmen. Vi kommer att 
uppmana de som kan träna i 50:an från kl 20 och i 25:an mellan 20:30 och 21:30 att 
göra det då dessa tider inte är lika fullbelagda.  

Tis, tor och fre: har inte riktigt dragit igång för säsongen.  

Alternativ träningstid maj/juni eftersom Lundbybadet stänger för reparation i maj????: 
Simon har kontaktat Angereds arena och väntar på svar på frågan om vi kan hyra 
bassängtid där under vår söndagstid 17-19. 

4. Medlemsfrågor 

40 nya medlemmar (10 till Valhalla) 



Vi har ca i 20 kö som vi hoppas kunna bereda plats efter sommaren.  

Diskussion om hur vi kan behålla tjejer i yngre tonåren. Eventuellt kan vi flytta över 
några från ungdomsgruppen till bana 6 timme 2 (eller Peters och Marets grupp) och 
sedan ta emot fler från fortsättningsgruppen in i  ungdomsgruppen.  

Hur har nya prissystemet och nyintaget fallit ut? Det ser bra ut men vi har inte de exakta 
siffrorna ännu.  

5. Årsmöte 

i) Motioner: Det har inkommit en motion som skall tas med i kallelsen till årsmötet. 
Styrelsen bereder motionen vid nästa möte.  

ii) Bokslut: Kommer till nästa möte. 
iii) Förändringar i styrelsen: Ledamöterna funderar över vilken roll de vill ha i 

styrelsen inför nästa år.  

6. Ekonomi 

Oskar tycker att ekonomin ser bra ut men ber att få återkomma till nästa möte med en 
redogörelse.  

7. Läger 

Vått 69 förfrågan om vi vill delta i ett läger på Stora Skeppsholmen i månadsskiftet juli/
augusti. Vi är intresserade av att skicka ungdomar och instruktörer.  
Ungdomsläger: vi diskuterar att lägga det tillsammans med Vått 69:s läger. 

8. Tävlingsorganisation 

Pool-SM 2017: Vi har fortfarande inte fått våra dagar spikade. Vi skickar ut en förfrågan 
till organisationen om vi kan få tre dagar i följd i spannet 30/6-4/7. Andrea och Oscar 
börjar dra i det grafiska och vill gärna ha med ytterligare personer som kan vara med 
och hjälpa till.   

9. Materiel 

Lite småinköp på gång men inget större. 

10. Likabehandling 

Inget att rapportera utöver de eventuella förändringarna i ungdomsgruppen som kan ge en 
bättre könsfördelning.   

11. Instruktörsutbildning 



Vi planerar en teoridag i februari-mars med inriktning på djup och utomhusdyk. 

12. SSDF 

Klubbtorget 2017 i Nacka strand – Gabriel, Agaton, Lilith och Vilma är inbjudna av 
SSDF. RollUp och flyers är klara. 

13. Hemsida 

Inget att rapportera.  

14. Arbetsgrupper 
Lägergruppen: Smögen är bokad 5-6 augusti med 48 platser, samt 8 platser 4 augusti. 

Utbildning: En teoridag är planerad i februari/mars. 

Säkerhet:  

Tävling: Vårapneiaden ställer vi in i år. 

15. Viktiga datum 

Årsmöte 26/3 kl 14-16 
Styrelsemöte 28/2 kl 18.30 – 21.00 

16. Övriga frågor 

17. Nästa möte 

28/2 kl 18.30 – 21.00 

 
  

…………………………………….  ……………………………………. 
Simon Pettersson   Peter Johnsen 
Ordförande   Sekreterare 

……………………………………. 
Gabriel Manne 
Justerare 


