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Minnesanteckningar	  från	  klubbmöte	  2012-‐11-‐18	  

Tid:	  Söndag	  18/11	  2012	  kl	  18:30	  
Plats:	  Torvalla	  Sporthall,	  Handen	  
Närvarande	  13	  personer	  varav	  2	  föräldrar	  till	  medlemmar.	  

	  

-‐ Hur	  ökar	  vi	  antalet	  medlemmar	  och	  närvaro	  vid	  klubbens	  träningar?	  
Förslag	  på	  att	  anordna	  och	  marknadsföra	  fridykningskurser.	  Typ	  Snorkeldiplom	  etc.	  Kursavgift	  
kan	  inkludera	  medlemskap.	  (Kan	  kräva	  fler	  instruktörer).	  Sätta	  upp	  reklam	  på	  fritidsgårdar	  och	  
även	  annonsera	  i	  ”Mitt	  I	  Haninge”.	  
Anordna	  prova	  på	  dyk	  under	  bl.a.	  skollov	  och	  bjuda	  in	  andra	  föreningar.	  Kräver	  planering	  i	  god	  
tid	  så	  att	  personer,	  mtrl	  och	  vettiga	  övningar	  finns	  innan	  start.	  Alexander	  och	  Emil	  visade	  
intresse	  för	  att	  hjälpa	  till	  med	  prova	  på	  dyk.	  Under	  verksamhet	  ställa	  upp	  ”gatuskylt”	  utanför	  
simhallen	  för	  att	  locka	  fler	  att	  komma	  och	  prova	  på.	  Mikko	  kontrollerar	  med	  
badhuset/kommunen	  ang.	  om	  det	  finns	  tider	  som	  passar	  under	  jullovet.	  
	  

-‐ Hur	  ska	  vi	  få	  fler	  ledare,	  aktiva?	  
Se	  till	  att	  utbilda	  blivande	  instruktörer.	  För	  att	  få	  gå	  ”Instruktör	  Steg	  1”	  krävs	  att	  man	  är	  godkänd	  
som	  ”Fridykare	  Steg	  2”.	  (Klubben	  delar	  ut	  instruktörströjor	  till	  godkända	  instruktörer	  -‐	  Roger	  
anm.)	  
	  

-‐ Träningarna	  –	  Synpunkter	  och	  önskemål.	  
Tider:	  Flera	  gillar	  att	  vi	  har	  tre	  tillfällen	  per	  vecka.	  Dock	  så	  är	  det	  minst	  närvaro	  på	  tisdagar.	  
Fredagar	  verkar	  vara	  den	  mest	  uppskattade	  då	  vi	  även	  har	  30	  min	  längre	  träning.	  Tidigare	  
lördagsmorgnar	  är	  inte	  så	  populärt.	  Styrelsen	  ska	  jobba	  för	  att	  få	  en	  tidigare	  tid	  på	  söndagar.	  
Bedömt	  svårt.	  
Verksamhet:	  Mer	  UV-‐rugby!	  Mer	  prylar/rekvisita	  att	  använda	  i	  hallen/bassängen	  för	  att	  göra	  
spännande	  övningar.	  Basketkorgar	  är	  på	  gång.	  
	  

-‐ Läger	  2013.	  
Adamsskär	  planeras	  som	  tidigare	  år	  men	  synpunkter	  finns	  på	  att	  det	  var	  samma	  aktiviteter	  som	  
första	  året.	  Behöver	  alltså	  förnyas.	  
Planer	  finns	  på	  att	  försöka	  ansluta	  till	  dykläger	  på	  västkusten	  under	  sommaren	  2013	  
(juli/augusti?).	  	  Klubben	  kommer	  att	  stå	  för	  del	  av	  kostnaden	  men	  krav	  på	  färdigheter	  kommer	  
att	  finns	  då	  antalet	  platser	  lär	  vara	  begränsat.	  Klubben	  undersöker	  och	  återkommer	  under	  
våren.	  (Tidigare	  har	  ”Mullsjö	  DK”	  anordnat	  dykläger).	  
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-‐ Aktiviteter	  utanför	  simhallen	  –	  Besök	  till	  Vasa	  museet,	  Sydpoolen,	  Romme	  etc.	  
Äventyrsbad	  och	  bad	  i	  djupare	  bassänger	  verkar	  locka.	  	  Tex.	  Sydpoolen,	  Fyrishov	  	  Eriksdalsbadet	  
etc.	  Även	  klättring	  och	  bowling	  nämndes.	  Planeras	  till	  dag	  då	  träning	  är	  inställd	  pga	  tävlingar	  etc.	  
Skidåkning	  i	  Romme	  var	  uppskattat	  i	  vintras	  och	  planeras	  även	  kommande	  vinter	  till	  V7.	  
Medlemmar	  får	  bjuda	  in	  vänner	  och	  bekanta	  tills	  bussen	  är	  full.	  Minst	  40	  pers!	  Mikko	  håller	  i	  
detta	  och	  återkommer.	  
	  

-‐ Fridykarutbildning.	  
Kurser	  för	  ”Fridykare	  Steg	  2”	  och	  även	  ”Instruktör	  Steg	  1”	  planeras	  till	  våren.	  Instruktörskursen	  
genomförs	  troligen	  i	  extern	  regi.	  
Tyvärr	  får	  vi	  själva	  inte	  examinera	  högre	  än	  ”Fridykare	  Steg	  1”	  men	  vi	  får	  förhoppningsvis	  hjälp	  
med	  examinationsdelen.	  	  
	  

-‐ Övriga	  frågor.	  	  
Info	  från	  simhallen	  att	  vi	  måste	  vara	  klara	  ombytta	  och	  ute	  ur	  simhallen	  25	  minuter	  efter	  
avslutad	  träning!	  

	  

Anteckningar	  förda	  av	  Roger	  Levenrot	  
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