Medlemsmøte 01.03.2016 på klubbhuset. Det var 13 medlemer tilstede.
Åge ledet møte.
1. Lage en komite som skal planlegge turer og bruken av klubbhuset.
Følgende sa seg villige til å være med i komiteen:
a. Torbjørn Brekke
b. Kar Oddvar Floen
c. Steinar Hovalnd
d. Roy Willy Gjerde
e. John Lillesund
Prioritere å dykke etter spøkelsesredskaper for å skaffe inntekter til klubben. Ca
50% av midlene er brukt opp og vi må bruke de neste to månedene på å dykke
etter redskaper. Målsetning om å ta opp 100 redskaper. P.t er det tatt opp 56
stk
Det prioriteres 2 dager/dykk i Førresfjorden da det fremdeles ligger mange
teiner og garn som er lett å ta opp.
Dykk i Førresfjorden førstkommende søndag 6. Mars
Turene må annonseres bedre både på facebook og via kalender på hjemmesiden.
2. Egen båt:
a. Styret jobber videre med å skaffe egen dykkebåt. Det er sendt søknad til
ulike instanser for å skaffe midler til egen båt. En ser på alle mulige
løsninger samt samarbeid med andre instanser p åHaugalandet:
i. Mulig samarbeid med Haugesund Brann og redningstjeneste hvor
klubben disponerer båten til klubbdykk to ganger i uken.
ii. Mulig samarbeid med Friluftsrådet Vest og Røde Kors.
iii. Alternativ å kjøpe en ribb med påhengs.
3. Stand på båtmessen 8. – 10. April 2016.03.02
a. Klubben har fått mulighet til egen stand på båtmessen hvor vi som eneste
får lov til å selge pølser for å tjene penger til kulbbkassen.
b. Telt får vi låne av Alf Lea AS.
c. Følgende kan stå på stand:
i. Ingrid og Marte Brekke
ii. Sigurd Angell Bergh
d. Trenger voksne ti å hjelpe til med å rigge opp og nes samt skaffe pølser.
e. Åge har gavekort må Meny som kan brukes til å kjøpe pølser.
4. Fotokonkuranse. Husk klubbens egen fotokonkuranse som også skal brukes til å
skeffe midler til klubben. Regler og infromasjon om dette ligger på hjemmesiden
www.slettaadk.no

5. Klubbhus.
a. Søknad om tomt er behandlet av Haugesund Idrettsråd samt
Idrettsenheten (Kjell Einar Bergsager). Søknaden skal opp til politisk
behandling i midten av mars.
b. Viktig at alle de samarbeidende klubbene støtter opp under
klubbhussaken ved å gi skriftlig tilslutning.
c. Finansiering ble drøftet.
d. Det bør settes ned en egen gruppe som skal jobbe med dette.
6. NM i UV foto med utdeling av kongepokal.
a. NM blir 14. Til 18. September og knyttet opp til Scandic Maritim.
b. Trenger 3-4 hovedsponsorer.
c. Trenger hjelpere til å arrangere dykkene (dykkeledere etc).
d. Minimum ett dykk i Smedasundet!
e. Mer informasjon kommer.
7. Informasjonsmøte til alle styrene i de samarbeidende dykkerklubbene blir
torsdag 4. mars på klubbhuset.
8. Willy og Thorbjørn skal representere klubben på dykketinget.

HUSK ÅRSMØTE 17. MARS KL 1800 PÅ KLUBBHUSET!

