
Årsmöte Carlskrona Seal Divers år 2022-12-05 
Mötesdeltagare: Daniel Dahlin, Christian kjellsson, Mia Malmquist, Daniel Mendez, Mattias 
Tidstrand, Ida Ekman, Christoph Samfass, Cesar Vallin, Johannes Classon, Daniel Fredriksson, 
Torbjörn Blomqvist och Robin Nilsson.  

 

Dragningslista för årsmötet: 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet à OK  

3. Kan utlysandet av årsmötet godkännas? Mötet har blivit utsänt på 
klubbens Facebook-sida, klubbens Messenger-grupp, klubbens 
Instagram, klubbens hemsida samt personligen. à OK 

4. Val av protokollförare för mötet: Ida Ekman 

5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets 
protokoll:  

1. Daniel Dahlin  

2. Cesar Vallin  

6. Verksamhets- och förvaltningsberättelser.  

Kassör Christian berättar att det har varit ett ansträngt år för klubbens ekonomi vilket 
beror på flera faktorer. Klubbåten SealOne har under året inte varit i bruk då den har haft 
problem och behövt lagas. Lagningen av båten i form av material och delar har utgjort en 
kostnad för klubben. Båten har även kostat pengar i form av försäkring och båtplats. En 
ytterliggare påtaglig kostnad för klubben är avgiften för pooltid varje vecka.  

Klubben har totalt 34 medlemmar och strävar efter att få fler. Frågan om att höja 
medlemsavgiften tas upp för diskussion och klubben beslutar att höja avgiften med 100kr 
per medlemsskap.  

Informationen ges om att klubben fortfarande har kvar skulder till medlemmar. Dessa 
skulder har funnits sedan klubbens uppstartande och har fungerat som startkapital. 
Anledningen till att dessa inte är återbetalade är att det inte har funnits tillräckligt med 
ekonomiskt utrymme i klubben. Nedan listas klubbens skulder:  

Skuldförteckning år 2022: 

Christian Kjellsson: 3500 kr  

Daniel Dahlin: 4000kr 

Christoph Samfass: 3500kr 

Mattias Tidstrand: 3000kr 



Cesar Vallin: 3000kr 

Patrik Lundberg 3000kr 

Total skuld: 20000 kr  

7. Verksamhetsplan: 

a. Pooltid  

Klubben diskuterar behovet av att ha en tid i simhallen varje vecka och kommer 
fram till att det är tillräckligt att ha tillgång till simhallen en gång varannan vecka. 
På så vis kan klubben även spara pengar. Klubben beslutar att försöka ändra tiden i 
simhallen till varannan vecka.   

b. SealOne  

Båten har under året reparerats men är fortfarande inte riktigt klar. Det finns även 
andra saker som behöver ses över i båten t.ex. inredning och utsida. Klubben 
diskuterar om båtens framtid och kommer fram till att båten ska färdigställas och 
sedan läggas ut till försäljning. På så vis sparar klubben både tid och pengar. 
Klubben vill efter försäljning av SealOne skapa ett samarbete med lämplig person 
eller verksamhet som har tillgång till lämplig båt för dykning. Genom ett 
samarbete kan klubben anordna dykutflykter för medlemmar där t.ex. en del av 
priset går till klubbkassan. Klubben har idag en intern grupp som arbetar och 
planerar underhåll av båten. Denna grupp fortsätter sitt arbete och planering 
under nästkommande år.  

c. Klubbdyk 2023   

Under mötet beslutades klubbdyken för år 2023. Nedan följer en lista med månad 
och person som ansvarar för att anordna ett klubbdyk under den månaden. 

 JAN: Ida Ekman   

FEB: Mattias Tidstrand  

MARS: Daniel Dahlin 

APRIL: Chris Samfass 

MAJ: Ida Ekman 

JUNI: Daniel Mendez 

JULI: Daniel Dahlin & Mattias Tidstrand 

AUG: Chris - Beach Clean Up. 

SEP: Cesar Vallin 

OKT: Johannes Classon  

NOV: Daniel Mendez. Ida anordnar något till Divers Night 



DEC: Emelie Gungård 

d. Håll klubben mer aktiv  

För att klubben ska hållas mer aktiv behövs idéer! Klubben diskuterar förslag på 
aktiviteter… Klubbdyk eller annat dyk som anordnas kan ha teman i form av 
utbildningsdyk t.ex. fenteknik eller hur man skjuter en smb.  

Fler klubbdyk i Torkö föreslås.  

Klubben skulle kunna anordna utbildning i t.ex. hjärt- och lungräddning.  

Klubben föreslår att anordna en dykresa till exempelvis Smögen eller Lysekil. Mia 
och Ida ska undersöka priser och intresse.  

Anordna Aw:s för medlemmar en gång i månaden. Ida anordnar.  

Kom ihåg att lägga ut när du dyker – lägg ut .tex. i chatten och bjud in andra i 
klubben att följa med.  

Ha olika aktiviteter i simhallen t.ex. hinderbana i vattnet.   

Se över intresse för framtida t.ex. julbord à Ida kollar.  

Fråga kommunen om CSD kan vara behjälplig med strandstädning? à Ida kollar 

e. Volontärer? 

På kommunens hemsida har klubben möjlighet att organisera volontärarbeten till 
evenemang eller aktiviteter. Klubben diskuterar nyttan med volontärer och 
kommer fram till att det kan vara bra att ha med volontärer vid t.ex. aktiviteter 
som Beach Clean Up. Klubben diskuterar även att vi skulle kunna fråga t.ex. olika 
skolor om att bygga t.ex. bänkar eller annat för att underlätta dykningen. Chris 
föreslår att han kan pröva att bygga bänkar om Christian ordnar material.  

f. Försäljning i klubben à  

Klubben godkänner försäljning av t.ex. tröjor, mössor, jackor eller tygmärken med 
klubbens tryck på.  

g. Vad behöver klubben för en bättre dykning i Karlskrona?  

Klubben anser att Kamms och Ekenabben är de vanligaste dykplatserna i 
Karlskrona. Klubben tycker att det hade varit bra med fler mer centrala eller 
lättåtkomliga platser att dyka på. Saltö skulle kunna vara en bra, central och 
lättåtkomlig dykplats. Klubben undrar ifall det finns möjlighet att få tillgång till 
nyckel till bommen vid badplatsen. à Ida ska föra en dialog med kommunen.  

h. Fler klubbmöten under året?   

Klubben anser att det hade behövt fler klubbmöten under året. Klubben kommer 
fram till att anordna ett medlemsmöte i maj! à Ida och Chris planerar detta.   



i. Övriga punkter?  

i.i. Ändra text på hemsida för medlemskap ”Upp till 18 år eller student”. 
Förtydligandet avser att medlemspriset ska gälla personer upp till 18 år 
eller studenter.  

i.ii. Klubben förtydligar att det är viktigt att använda dykflagga vid dyk.  

i.iii. Juldyk för år 2022? àChris planerar! 

i.iv. Ny kassör väljs in till styrelsen: Mattias Tidstrand.  

i.v. Ny Revisor väljs in till styrelsen: Torbjörn Blomqvist 

i.vi. Ny rösträkning väljs in till styrelsen: Daniel Mendez.  

8. Ordet är fritt! 
 

9. Val av justeringsmän för att kunna godkänna anteckningarna från 
mötet: Daniel Dahlin och Cesar Vallin.  

10. Genomgång av dragningslistan samt beslut – kan detta godkännas? 
à Ja! 

 

11. Mötet avslutas. 
 

 

2023 års styrelse:  

• Ordförande: Ida Ekman 
• Valberedning: Daniel Dahlin, Mattias Tidstrand 
• Rösträkning: Daniel Mendez, Christoph Samfass 
• Kassör: Mattias Tidstrand 
• Revisor: Torbjörn Blomqvist 
• Ledamot: Daniel Dahlin, Robin Nilsson, Christoph Samfass 

 

Dokumentet är godkänt av justeringsmännen 2022-12-27 
 


