Protokoll årsmöte 2016-11-17

1. Mötet öppnas och

Erik Lidstöm hälsar välkommen.

2. Mötet godkänner kallelsen till årsmötet.

3.Val av ordförande och sekreterare till mötet.
Förslag till årsmötets ordförande, Lars Vikström. Förslag till årsmötets sekreterare, Jennifer Olovsson.
Mötet bilfaller förslagen.

4.Val av 2 rösträknare tillika justeringsmän
Förslag till
förslagen.

2 rösträknare tillika justeringsmän, Jan Isaksson och Sture Pettersson. Mötet bifaller

5.Styrelsens verksamhetsberättelse.
Till mötet finns ingen skriftlig berättelse. Lars Berättar kort muntligt om årets aktiviteter. Mötet beslutar
att verksamhetsberättelsen skrivs ihop i efterhand, meddelas ut till medlemmarna och justeras därefter i
efterhand av årsmötets utsedda justerare.

6. Resultaträkning och balansräkning. (Se bilaga)
Sussi går igenom den medföljande bilagan gällande budgetåret 2016, några anmärkningsvärda
avvikelser finns ex, kompressorinköp, materialinköp som ej fanns budgeterat.

7.Revisionsberättelse.

(se bilaga)

Lars V, en av revisorerna, går igenom revisionsberättelsen 20150931 tom. 20160930. God ordning.
Inskriven notis gällande vikten av att större inköp bör föregås av medlemsmöte samt vikten av att hålla
en budget.

8. Beslut om ansvarfrihet
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för det gångna året.

9.Styrelsens propositioner.
Styrelsen har inga propositioner.

10.Motioner till mötet
En motion från Jennifer Olovsson har inkommit gällande att planeringen inför dyksäsongen tas i

samband med ett medlemsmöte på våren istället för att planeras av en enskild grupp. Programgruppen
bör således bestå endast av en sammankallande, resterande planering görs gemensamt av
medlemmarna. Förslaget arbetas om och tas upp för beslut på medlemsmöte i början på 2017.

11.Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
Förslag från Andreas Lundgren att höja medlemsavgifterna:
Senior

från 500:- till 600:-/ år

Junior
Familjemedlem

från 150:- till 200:-/ år
från

300:- till 400:-/år

Mötet beslutar att bifalla förslaget.
Gällande båtansvarig finns förslag från Andres Lundgren att dessa ska befrias från avgift för nyckel som
är nödvändig för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Detta innebär att även stugansvariga för renör bör
befrias från avgift
Ett annat förslag är att samtliga betalar.
Diskussion uppstår och mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa medlemsmöte och att styrelsen tills
dess tagit fram lämpliga förslag att ta ställning till.

12. Fastställande av kostnadsersättningar för det kommande verksamhetsåret.
Mötet beslutade att kostnadsersättningar frö resor skall utgå med 18:-/mil. Styrelse och övriga
engagerade skall fortsättningsvis ha samma ersättning, dvs ingen.

13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. (se bilaga)
Ingen grupp har i förväg inkommit med förslag till ny budget för respektiva post. Sussi presenterade ett
förslag baserat på föregående år och detta justerades på vissa ställen av mötet, bland annat
medlemsavgifter samt kanalsimmet. (se reviderad bilaga)
Andreas Lundgren hade förslag på att öka kostnadsdelen för dykapparater bla för att kunna utföra
rengöring och service på kranarna på klubbens flaskor. Kostanden för detta ökades. (se bilaga)
Elin hade förslag till ökade intäkter gällande skogsplantering vilket samtliga deltagare på mötet var
positiva till, Elin tittar på det och återkommer med förslag på medlemsmöte.
Styrelsen fick i uppdrag att gå igenom befintliga försäkringar . Lars V tittar på en försäkring för båthuset i
renöhamn.

14. a Val av styrelse jämte suppleanter. (se bilaga)

Valberedningen presenterade sitt förslag och mötet biföll detta i sin helhet.

b

-Val av 2 revisorer

Valberedningsns förslag bifölls av mötet.

c -Val av 3 ordinarie ledamöter i valberedningsgruppen, varav en
sammankallande.
Valberedningens förslag samt ett tillägg med ElinLarsgren bifölls av mötet.

d -Val av övriga funktionärer
Valberedningens förslag bifölls med tilläg av Lars Muller i fridykargruppen samt Siv Larsgren i
Stuggruppen och Tomas Karlsson i tävlingsgruppen.

15. Klubblokal.
Flera förslag finns och diskuterades. Sussi berättar att huset ska avyttras inom 3 år, oklart när det blir.
PSDK kommer att bli de sista som behöver lämna fastigheten. Sussi har förankrat till komunen om vårt
behov och önskemål kring ny lokal och hon lovar att prata med dem igen för att se vad som kan finnas.
Förslag: Lars V känner till att strömnäs GIF som huserar i norrbottensgården (kommunägd) bredvid
Pitholmsskolan behöver gäster. Det som finns är då delar av själva gården med toalett samlingslokal och
kök samt kanske något kallutrymme i en uthuslänga.
Förslag: Bygga på renöhamn , ett större båthus samt använda sig av gemensamma samlingslokaler för
träffar och toabesök mm.
Förslag: Sussi berättar att djupviksskolan (dit hon ska flytta med FAMY) har utrymmen i källaren där som
ska renoveras och ev kan vara tillgängliga.
Förslag: Bygga på storfors varv. Lindén låter oss bygga mot en arrendeavgift på 1:-/år för marken, ca 50
kvadrat.
Medel att ev bygga söks av allmänna arvsfonden, Erik L kollar upp detta. Styrelsen får i uppdrag att titta
på förslagen och arbeta fram något till nästa medlemsmöte.

16.Fridykningsinstruktörer.
Fridykarinstruktörern abehöver bli fler. Lars Muller har varit på utbildning med Friks gällande hur man
behåller ungdomarna i klubben. Lars berättade om nytänket inom fridykningen och om att arbeta efter
ett nytt koncept för att utveckla och behålla fridyarna. Lars visade ett förslag till bassängregler som han
fått med sig från utbildningen som han tyckte mötet skulle ta ställning till huruvida vi vill ställa upp på att
anamma dessa regler. Mötet biföll att anamma de bassängregler som Lars visade. Mötet biföll även ett

förslag till att försöka få upp utbildare för fridykarinstruktörer.

17. Utbildning
Gemensam fridykarinstruktörskus mellan DKP , PSDK och Bodens sportdykarklubb är på gång samt i vår
egen regi 8 stycken enstjärniga dykare.

18.Övriga frågor
Elin Larsgren frågade om den nya dykloggan som hon gjort kan användas av klubben och denna bifölls
som ny logga. Elin bad även om att få uppdatera "looken" på hemsidan vilken bifölls.
En fråga gällande vad som ska göras med den gamla kompressorn kom upp. Vad en del hört ska den
repas och säljas, ansvariga är kompressorgruppen.
Inga övriga frågor

