
Styrelsemöte DK Juniordykarna 

 

Datum: 2019-11-04 

Tid: 18.30  - 20.30 

Plats: Skepparegången 8 

 

Närvarande 

Lennart Olsson, ordf 

Oskar Strand, kassör 

Annika Wenzel, Ledamot 

Hans Fogelberg, Ledamot 

Andreas Kron, Ledamot 

 

Val av sekreterare – Hasse Fogelberg 

Val av justerare - Andreas 

Godkännande av dagordning - Dagordningen godkändes. 

Inköp som genomförts: Vanliga fenor för Lundbybadet har köpts in. Masker har köpts in. Plus 

två pulsoxymeter á 1500:-, digital blodtrycksmätare á 1500:- och spirometer ca 2000:-.  

Vi bör uppmuntra medlemmarna om att köpa egen utrustning och försöka hjälpa till med vad 

de kan köpa. 

Ekonomi 

● Ser bra ut, ca 189 kkr i kassan efter inköp. Medlemsavgifter har tagits in 

● Varav fn 600x30 pers ligger på Höstapneaden 

● Badhus Valhalla, fakturan har ej kommit 

● Vi ändrar namn hos Skatteverket till Dykarklubben Juniordykarna i enlighet med 

nuvarande stadgar. Det genomförs i dagarna och behövs till RF för utbet av stöd. 

Utbildning 

(inget på denna pkt) 

Valberedningen 

● Nils, Anders, Anna. Kontaktas om förberedelser pågår. En vakans ordinarie ledamot, 

plus ev förändringar. 

Träning/badhusen 



2020 ska Lundbybadet renoveras, från augusti. JD har frågat om Angered under HT. Oskar 

har kontakt med kommunens samordnare. Prio är att få söndagsträningar även i Angered för 

att behålla medlemmar.  

Valhalla 

Många i vattnet första timmen. Verksamhet löper på.  

 

Lundbybadet 

 

• Dykleken – Rikard brukar vara där men det behövs ytterligare någon. Ca 4 st deltar. 

Fredrik, Melkers pappa tillfrågas om möjlighet att stötta 

• Barn nybörjare – de flesta bedöms stanna kvar i gruppen även nästa termin. Några 

går att få in. Lennart, Andreas, Mattias och Elin?  

• Barn fortsättning – stor grupp, Erik, fungerar bra 

● Gruppen Unga fortsättning – finns plats för kanske 5 st extra  

● Ungdomsgruppen - har två 16+ samt några vuxna. 16+ kan gå upp till Maret.  

● Vuxna nybörjare - Kerstin kontaktar Stig och Stefan för att bedöma hur många som 

kan tas in 

● Vuxna fortsättning/komfortgruppen – Maret/Peter. 

● Instruktörsutbildning ”timme noll” 1530-1630 – Peter och Anders har en liten grupp 

instruktörer 

● Oskar och Hasse kollar utrymmen för alternativa gruppindelningar 

Kan man köra mer STA i lilla bassängen? Ok använda hel kortsida. Borde räcka för tillfället. 

 

Angered 

Väldigt få elever. Träningsavgiften har sänkts till 100 kronor per termin för unga. Nils sköter 

det praktiska.  

Övriga frågor  

Fotoruta behöver införas i samband med anmälningsformulär och lägeranmälan (för GDPR) 

Oskar kollar med Mattias om möjligheten för medlemmar att beställa tröja med klubbtryck. Vi 

väntar på svar. 

Söndagen innan avslutningen genomförs en egen klubbtävling (ej Aidarankad). Några 

behöver hålla i kansliet samt hjälpa till så att de unga som ska dyka kommer på plats i tid till 

sin starttid. 

Läger behöver planeras. Dykvatten är bättre i Smögen och önskemål finns om att återvända 

av det skälet, även om boendet inte är av samma klass som på Hönö. Makrillviken har 

billigare pris från och med september. Andreas kollar tillgänglighet och bokar om möjligt ca 

45 platser. Två nätter bokas.  

JD arrangerar Höstapneaden 29 nov - 1 dec. på Valhalla. Ca 45 anmälda varav flera 

internationella deltagare. En Aida nivå-B (VM-domare) deltar. Stefan, Anders och Peter 

håller i tävlingen. Alingsås hjälper till med safety, och tränar för att själva hålla det SM. 



JD:s fina vandringspris som Robert gjort kommer att delas ut vid lämpligt tillfälle. 

RF kräver ett ”begränsat registerutdrag” för alla tränare som leder barngrupper. Klubben ska 

enligt RF utse en ansvarig och alla som är tränare behöver själva begära ut ett registerutdrag 

och den som utses som ansvarig prickar av och behåller listan på vilka som visat upp sina 

registerutdrag. Vi uppskattar att RFs krav berör färre än 15 instruktörer i vår verksamhet. 

Hasse tar fram en lista som stäms av med styrelsen och mailar alla berörda instruktörer så 

att dessa informeras om RFs nya krav och att JD avser följa kraven för de som leder unga.  

Nästa möte 

2 december kl 18:30, Skepparegången 8 

 

  

 

…………………………………….  ……………………………………. 

 

Lennart Olsson    Hasse Fogelberg 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

 

Andreas Kron 

Justerare 


