Motion 2.
Medtagande av presumtiva medlemmar.
Härmed föreslår jag att:
"Varje medlem får rätten att ta med sig 1-2 dykande gäster en gång innan medlemskaps löses för att testa
HSDK faciliteter, utan att behöva krångla med en massa anmälan till styrelsen, träningsansvarig och
säk.ansvarig. Givetvis med ett ifyllt hälsokort från hemsidan, som lämnas till HSDK säk.ansvarig i badhallen
vid tillfället."
Orsak:
Det blir lättare att rekrytera nya dykare, om klubben blir mer smidiga i sina relationer med andra än
fridykare. Det blir lättare att visa upp HSDK fina faciliteter och tillgänglighet. Nuvarande system är inte det
optimala ur en sportdykares synpunkt.

På styrelsemötet 6/2 resp påföljande diskussioner om klubbens villkor för bokning av lokaler vill
styrelsen lyfta fram följande aspekter och kommentarer till förslaget:
-

-

-

-

Klubben bedriver verksamhet med huvudfokus på ungdomsträning. För denna verksamhet
tillämpas sk 0-taxa, vilket innebär att klubben inte betalar någon bassänghyra för våra
träningstider. Det är oerhört viktigt för klubben att inte på något sätt äventyra villkoren för 0taxan.
Enligt villkoren får det i lokalen bedrivas verksamhet som sanktionerats av klubben, dvs
träning, tävling, utbildning etc. där medlemmar och av klubben, inbjudna gäster deltar. Vi får
inte överlåta våra tider till någon annan eller upplåta tid för kommersiella ändamål.
Klubben erbjuder presumtiva medlemmar (i första hand avsett för ungdomar) möjlighet att
prova på klubbens verksamhet (=vår instruktörsledda fridykningsträning) max 3ggr varefter
medlemsavgiften skall betalas.
Utbildning av klubbens medlemmar inom alla former av dykning (och tillhörande segment) är
självklart något vi får och skall göra. Klubben kan självklart anlita externa, avlönade
instruktörer eller på annat sätt lösa kurs-kostnader etc.

Sammanfattningsvis: Klubben kan inte tillåta någon instruktör att i egen regi hålla utbildning,
avrostningsdyk, prova-på dyk eller motsvarande för utomstående under klubbens träningstider.
Däremot är det helt ok ifall personen/-rna är medlemmar i klubben – då blir det tal om utbildning av
klubbens medlemmar.
Styrelsens förslag är att avslå motionen med motivering enligt ovan
Vägen fram är att erbjuda gästerna medlemskap i klubben & SSDF för att få tillgång till bassäng och
faciliteter för bubbeldykning.

