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Protokoll fra styremøte i Slettaa Dykkerklubb 
 
Møtenummer………..: 11/2021 

Dato……………………...: 22.november 2021    

Kl…………………………..: 17.00   
Sted……………..……...:  Klubbhuset   

 
Til stede: Åge, Alexandra, Thomas, Celina og Lars Einar 

    
Forfall: Martin, Torbjørn, Sander og Martine 

 
Andre til stede:   
 
Sakliste: 

 
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Sak 2 Godkjenning av saksliste 
Sak 3 Orienteringer og restanseliste 

- Status ny klubb-båt 
- Forslag nausttegninger i Kvalvik 

- 3. etasje klubbhus 
- Montering av skillevegg 1. etasje 

- Bytte utrigger 

- Status kompressor 
- Blenderkurs 

- Bytte ut RIB med bedre egnet båt  
- Rutiner vedr o2-kuffert 

- Gjennomgang av økonomihåndboken 
- Ønske om å bruke klubbhus til et privat fotokurs 

-  
Sak 4  Økonomi pr. 31.oktober 2021 

Sak 5   Ny hovedsponsor med navn på klubbhus 
Sak 6  Kalender 2022 
 

Møteplan styret 

 
Styremøte 12/2021 – Tirsdag 21.desember klokka 17.00 på Klubbhuset 
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Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
 

Bakgrunn:  Protokoll fra sist møte er sendt ut.  
 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 

Sak 2 – Godkjenning av saksliste 
 

Vedtak: Sakslisten er godkjent 
 

Sak 3 – Orienteringer og restanseliste 
 

Orienteringer: 
Status ny klubb-båt 

Styre fikk en orientering vedr arbeidet med ny klubb-båt. Styre ønsker å 

foreta valutakjøp i EURO, dersom kursen går ned til rundt 9,5 i forhold til 
NOK. Sak om kjøp av ny båt forberedes for årsmøte. 

 
Forslag nausttegninger for Kvalsvik 

Styre ønsker skissetegninger som kan forteller om hvordan dette kan se 
ut og som et diskusjonsforslag i arbeidet med å modne frem et nytt naust 

i Kvalsvik. Ulike plasseringer bør også inngå. 
 

3. etasje klubbhus 
Styre gir anledning til å kjøpe inn nødvendig material for å ferdigstille 3. 

etasje.  
 

Montering av skillevegg i 1. etasje 
Vegger er kommet og klare for montering. Gjennomføre noen 

dugnadskvelder for montering av vegger. 

  
Bytte utrigger 

Styre hadde en gjennomgang av saken og ble enig i at vi venter med 
bytte utrigger til ny båt kommer. 

 
Status kompressor 

Gjennomført service på kompressor, tatt lufttest, byttet filter og 
fylleslanger. Kompressoren har normal drift. 

 
Blenderkurs 

Sjekker opp om muligheter, behov og hvilke krav for å delta. 
 

Bytte ut RIB med bedre egnet båt 
Det kan være ønske og behov for å bytte ut RIB med en bedre egnet båt, 

eks. en Polarcirkel. Det forberedes en sak om dette til årsmøte. 

 
Rutiner vedr o2-kuffert 
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Det er ønske å gå gjennom oppdatering av rutiner for sjekk og 
oppfølging av O2-kuffert og annet nødvendig sikkerhetsutstyr. Ansvarlig 

for APPARAT og UTSTYR lager forslag til rutiner. 
 

Gjennomgang av økonomihåndboken 
Det er ønskelig å gå gjennom økonomihåndboken. Styre får den tilsendt 

og det tas en gjennomgang i neste styremøte.  
 

Ønske om å bruke klubbhus til et privat fotokurs 
En meditert Dansk fotograf har vært i kontakt med Anne Mari ang 

muligheten for et marine fotokurs i vårt klubbhus. Det vil bli annonsert 
over hele landet slik at det kan komme tilreisende evt i mars/april neste 

år. Klubben får for bruk av klubbhus NOK 500,00 pr. deltaker. 
 

 

Restanseliste: Gikk gjennom denne og oppdaterte status, samt lagt til nye 
punkter 

 
Vedtak: Styre godkjente orienteringer og restanselisten 

 
Sak 4 – Økonomi 31. oktober 2021 

 
Bakgrunn: Styre gikk gjennom resultatet frem til 31.oktober 2021. Det er 

foreløpig resultat på NOK 564.479,90. Styre fikk også en liten analyse av 
de ulike aktivitetsgruppene med fokus på inntekter og kostnader. 

 
Vedtak: Styre tar resultatet til orientering 

 
Sak 5 - Ny hovedsponsor med navn på klubbhus 

 

Bakgrunn: Klubben har fått en henvendelse fra et firma som ønsker å bli 
sponsor til klubben. De vil få logo på vårt klubbhus og klubbhuset vårt vil 

bli kalt: YDRABRYGGE. De vil få anledning til å benytte vårt klubbhus og 
om mulig våre instruktører til intern opplæring. 

 
Vedtak:  

Styre vedtar å inngå hovedsponsoravtale med YDRA frå 1.12.2021 
og frem til 1.12.2026 med følgende betingelser: 

1. YDRA betaler forskuddsvis NOK 45.000 pr. år 
2. Klubbhuset blir omtalt som YDRABRYGGE 

 
Sak 6 - Kalender 2022 

Styre vil undersøke muligheter for å få laget en kalender for 2022. Dette 
er viktig for å synliggjøre sponsorer som har vert med i 2021. 

 

Vedtak: Styre ønsker å lage en kalender for 2022 
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