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Protokoll fra styremøte i Slettaa Dykkerklubb 
 
Møtenummer………..: 8/2021 

Dato……………………...: 23.august 2021    

Kl…………………………..: 18.00   
Sted……………..……...:  Klubbhuset   

 
Til stede: Åge, Alexandra, Martin, Thomas, Celina, Martine, Torbjørn, 

Sander og Lars Einar 
    

Forfall: Thomas, Sander og Martine 
 

Andre til stede:   
 
Sakliste: 

 

1700 - 1800 Evaluering av DiveCamp 2021 
 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Sak 2 Godkjenning av saksliste 

Sak 3 Orienteringer og restanseliste 
- Status ryddeaksjoner 

- Status søknader om støtte 

- Status Sommerskole med Haugesund kommune 
- Orientering KSDK sin kompressor og fuktighet på flasker 

- Status MVA kompensasjon klubbhus/tippemidler 
- Status klubb-båter – plan og strategi fremover 

- Status parkering Kvalsvik 
 

Sak 4   Økonomi 1. halvår 2021 
Sak 5   Ryddeaksjoner i høst/vinter 

Sak 6   Legge ut ankerposisjoner for dykking 
Sak 7   Klubbens båt, klubbdykk og egenandel 

Sak 8   Rutiner vedr klubbens messenger/SoMe/Mail/WEB 
Sak 9   Rutiner til rapportering etter hendelser 

Sak 10 Fridykkeraktivitet i klubben 
Sak 11 Kurs i klubbregi 2. halvår 2021 

 
 

Møteplan styret 
 

Styremøte 09/2021 - Onsdag 15. september klokka 18.00 på Klubbhuset 
 

Tilslutt i referatet viser en kort oppsummering etter evalueringen av 
DIveCamp 2021. 
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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 ryddeaksjoner 
Så langt i år har prosjektet gjennomført 13 aksjoner og tatt opp 43.560 

kg søppel. 
Status søknader om støtte 

Klubben vil søke Gjensidigestiftelsen om tilskudd til aktivitet med barn og 
ungdom 

Status Sommerskole med Haugesund kommune 
Fridykkerkursene er vel gjennomførte og gode tilbakemeldinger 

Orientering KSDK sin kompressor og fuktighet på flasker 
Status MVA kompensasjon klubbhus/tippemidler 

Klubben vil mest sannsynlig få MVA kompensasjon for klubbhuset til neste 
år. Da er det og gode muligheter for tippemiddel støtte og. 

Status klubb-båter – plan og strategi fremover 
Styre ber om en finansplan for kjøp av ny klubbåt. 

Status parkering Kvalsvik 

Klubben vil sammen med kommunen ringe inn et område hvor vi vil 
kunne benytte til parkering i forbindelse med dykking 

 
Restanseliste:  

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

Vedtak: Styre godkjente orienteringer og restanselisten 
 

Sak 4 – Økonomi 1. halvår 2021 
 

Bakgrunn: Styre gikk gjennom resultatet frem til 31.juni 2021. Det er 
foreløpig resultat på NOK 148.535,00 

 
Vedtak: Styre tar resultatet til orientering 
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Sak 5 – Ryddeaksjoner 2. halvår 2021 
 

Bakgrunn: Styre vil intensivere ryddeaksjonene i regionen og det vil bli 
gjennomført en rekke aksjoner fremover. Så langt er Smedasundet 

bestemt til 23.oktober, Bømlo/Rubbestadneset vil ha 25.sept. Utover 
dette vil Karmøy ha en aksjon i Kopervik. Styret vil vektlegge 

ryddeaksjoner fremover da det betyr mye for klubben økonomisk. 
 

Vedtak: Styre ber prosjektet fortsette med å legge til rette for 
ryddeaksjoner.  

 
Sak 6 – Legge ut faste fortøyningspunkt på dykkesteder 

 
Bakgrunn: Det er ønske om å legge ut trygge faste fortøyningspunkt på 

foretrukne dykkesteder. Dette vil gjøre det enklere for båtførere å sikre 

båt ved dykkeplasser. 
 

Vedtak: Styre ber om at det legges ut faste fortøyningspunkt. 
 

 
Sak 7 – Klubbens båt, klubbdykk og egenandel  

 
Bakgrunn: Det er ønske om at klubbens båt, RIBen, benyttes mest mulig. 

Styre vil derfor revidere bruken som følgende. 
 

Vedtak:  
1. Klubbens båt skal i hovedsak benyttes til terminfestede 

dykketurer for apparat- og fridykking i klubbregi. På slike 
turer dekker klubben egenandel på forsikring ved uhell. 

2. Båtførere vil ved å annonsere klubbtur på FB 24 timer før tur 

få dekket egenandel på forsikring ved uhell. 
3. Båtførere/deltakere må ved klubbturer som faller utenom 

pkt 1. og 2. måtte dekke egenandel selv ved uhell.  
 

 
Sak 8 – Rutiner vedr. klubbens messenger/FB/mail/web 

 
Bakgrunn: Det er ønske at kommunikasjon til klubben blir strukturert og 

samlet inn mot et felles system. Dette for å sikre sporbarhet av viktig 
korrespondanse til og fra klubben, samt sikre dette for fremtiden. 

 
Det er og ønske at meldinger til klubben fra andre medier bes benytte 

klubbens epost for snarest mulig svar. 
 

Samtidig er det ønskelig at alle styremedlemmer får tilgang til klubbens 

epost. Det er og ønske at styremedlemmer svare opp eposter som 
berører deres ansvarsområde. Ved svar på epost til klubben fra egen 

postkasse skal alltid klubbens epost settes opp på kopi. 
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Vedtak: Styre vil innføre et epostsystem som hele styre kan 

benytte og siker lagring av klubbens eposter. 
 

Sak 9   Rutiner til rapportering etter hendelser 
 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 
 

Sak 10 Fridykkeraktivitet i klubben 
 

Bakgrunn: Klubben opplever en stor økning av fridykkere som tar kurs. 
Styre ønsker at disse skal fortsette å fridykke gjennom klubben. 

 
Vedtak: 

1. Fridykkere som er medlem av klubben får anledning til å 

delta på klubben sine fridykkerturer gratis ut året. 
2. Fortrinnsvis vil torsdagen bli satt av til fridykkerturer 

3. Styre ønsker å tilby fridykkerkurs utover høsten, særlig for 
ungdom og unge voksne. 

 
 

Sak 11 Kurs i klubbregi 2. halvår 2021 
 

Vedtak: Styre ber skoleavdelingen sette opp kursprogram for 2. 
halvår 2021 

 
EVALUERING AV DIVECAMP 2021 

 
✓ Veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

✓ Det er ønskelig med bedre informasjon vedr dykketurer og info 

fortløpende om det som skjedde på campen. 
✓ Ved ankomst bør alle deltakerne fylle ut og signere på et dokument 

som inneholder regler for campen 
✓ Dersom antall deltakere på campen øker så bør det kjøres flere 

turer i løpet av dagen. 
✓ Mer kjøkkenutstyr og serveringsfat 

✓ Avfallsbøtter og pant 
✓ Det er også forslag til å bemanne en Infodesk 

✓ For å øke inntjeningen på campen foreslås det lotteri og kiosksalg 
 

Styre foreslår at det settes ned ei arbeidsgruppe som ser på 
klubbens erfaringer så langt med camper og jobber frem forslag 

til hvordan neste års camp bør gjennomføres, særlig med tanke på 
at der kommer flere deltakere. Dette gjelder særlig rutiner rundt 

dykketurer, luftfylling og bespising. 
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