Verksamhetsberättelse för Haninge Sportdykarklubb 2012

Medlemmar
Klubben hade vid årsskiftet 2011/2012 29st betalande medlemmar. Medlemsantalet har under året
minskat till 26st per den 31 dec 2012 fördelat enligt följande:
7-12 år: 4 medlemmar
13-16 år: 11 medlemmar
17-20 år: 2 medlemmar
>20 år: 8 medlemmar
Sedan förra året har 10 medlemmar lämnat klubben och 7 nya tillkommit.

Bassängträning
Klubben har bedrivit bassängträning i Torvalla Sporthall. I början av året på måndagar 21-22 vid 21
tillfällen och på lördagar 09-10 vid 20 tillfällen.
Från och med höstterminen har klubben haft tre träningstider i veckan – tisdagar 21-22, fredagar 2021:30 samt söndagar 20-21 i Torvalla Sporthall. Under hösten har klubben bedrivit träning vid 16
tillfällen på tisdagar, vid 17 tillfällen på fredagar samt vid 16 tillfällen på söndagar.

Värvning av nya medlemmar
Broschyrer och planscher om klubbens verksamhet har satts upp på strategiska platser i skolor,
livsmedelsbutiker och i badhuset.

Samarbete
Klubbens samarbete med Västerhaninge Sjöscoutkår har fortsatt under året då scouterna vid två
tillfällen både lånat vår badtid och gästtränat med oss.

Utomhusdyk
Klubben har vid 4 tillfällen utfört strandstädning åt kommunen och Sunds Tomtägareförening på
Muskö för vilket klubben har fått ersättning för.
Ett fridykarläger hölls på St Adamsskär i Horsfjärden helgen 10-12 augusti med 16 klubbmedlemmar
och några familjemedlemmar. Lägret besöktes även i år av Sjöräddningen – denna gång tillsammans
med räddningsverket som tränade sökhundar på våra dykare.
Klubben medverkade vid ytterligare sökhundsträning den 17 November i Dalarö, vilket har resulterat
i den första certifierade sjö-sökhunden som nu sjöräddningen förfogar över. Vid denna sena
Novemberdag vågade en av klubbens medlemmar fridyka – värd att nämnas.
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Skidresa
Klubben arrangerade en mycket uppskattad skidresa till Romme den 12 februari med 48 deltagare
varav ett 20-tal medlemmar.

Styrelse
Vid årsmötet den 4 februari valdes nuvarande styrelse, som består av följande medlemmar:
Mikko Laulumaa, ordförande och tillika firmatecknare
Fredrik Fehler, kassör och tillika firmatecknare
Roger Levenrot, sekreterare
Kristoffer Fält, ordinarie ledamot
Nicklas Fehler, suppleant
Klubbens styrelse har haft 5 styrelsemöten under året. Styrelse och tränare har fortsatt arbetet med
klubbens ekonomi, verksamhet och administration.

Klubbmöte
Klubbmöte och tillika föräldramöte hölls den 18 november då medlemmar och föräldrar
informerades om klubbens verksamhet, planering, visioner, inköp av material mm.

Utbildning
3 av klubbens medlemmar har under året gått SSDFs Sportdukarutbildning Steg 1 hos DK Putan.
Dessa har fått bidrag från Idrottslyftet.
Under våren har 9 fridykare klarat proverna för Fridykare Steg 1 certifikat. Under hösten har
provtagningar för Steg 2 inletts samt 1 fridykare klarat snorkeldiplom brons.

Material
Klubben har under året kompletterat klubbens dykutrustningar med våtdräkter, fenor masker och
snorklar, dyklampor mm. Klubben har fortfarande inte hittat någon lösning för förvaring av klubbens
sportdykarutrustningar mm – fortsätter leta efter detta.

Kommentarer
Sammantaget har klubben haft 52 medlemssammankomster under året för vilka bidrag har sökts. Vid
några tillfällen har antalet bidragsberättigade medlemmar varit för lågt för att bidrag skulle beviljas.
Klubben har fortsatt god ekonomi och utrymme finns för mer aktiviteter/utgifter under kommande
år.
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