
Referat fra styremøte 11.04.2012 i Rana Sportsdykkere

Til stede: Marianne Jenssen, Kenneth Johansen, Linda Pedersen, Torbjørn 
Hamran og Olav Tofte Larssen.

Forfall: Hans Anton Stenersen og Helge Bogen

Sak 1: Medlemsbevegelse/ringeliste

Jfr. sak 4 i styremøte den 29.03.2012, hvor det bl.a. var enighet om å ta en 
ringerunde til de som – tross skriftlig purring – ennå ikke hadde betalt og med 
spørsmål om de ønsket å opprettholde medlemskapet.

Slik ringerunde er nå foretatt. Fortsatt er det 16 som ikke har betalt til tross for 
løfte om det motsatte.

Enighet i styret om at kasserer sender ut en ny purring med meget kort 
betalingsfrist og med opplysning om at adgangskortet til dykkerbrakken vil bli 
slettet uten ytterligere varsel dersom kontingenten ikke innbetales omgående. 
Jfr. også sak 2 om forholdet til Nordland Lås og Sikkerhet i denne forbindelse.

Sak 2: Nordland Lås og Sikkerhet (NLS). Utlevering og sletting av nøkkelkort

Det må etableres sikre rutiner for at utkvittering av nøkkelkort bare skjer til 
betalende medlemmer. Enighet i styret om at vi sender oppdatert medlemsliste 
til NLS med opplysning om at utkvittering av nye kort må sjekkes opp mot 
denne listen. Videre sendes en oversikt over hvem som ikke lenger er 
medlemmer og skal ha sine adgangskort slettet. Styreleder besørger dette etter 
at betalingsfristen nevnt i sak 1 (siste avsnitt) har gått ut. 

Sak 3: Status økonomi og nitrox-kontoen

Kasserer orienterte kort om økonomien rent generelt.  Alt går på «skinner». 
Enighet om at vi sjekker og innrapporterer målerstanden for strøm for hvert år. 
Dette er ikke gjort tidligere.

Omerindret at fristen for søknad til Norsk Tipping om tilskudd er den 01.07. 
Svært viktig at denne fristen overholdes. Kasserer har ansvar for at slik søknad 
blir sendt.



Kasserer har fullmakt til å disponere klubbens bankkonti, med unntak av Nitrox 
kontoen.

Mottatt vognkort for tilhengeren. «Del 2» beror hos sekretæren.

Sak 4: Status klubbtur

Turleder hadde forfall og det forelå ingen informasjon mht antall påmeldte etc. 
Formannen kontakter Bogen om dette.

Sak 5: Innkjøp av dykkerflagg

Torbjørn Hamran bestiller nytt flagg.

Sak 6: Informasjon fra materialforvalter vedr. båtplassen etc

Det er inngått permanent avtale om båtplass i Alderssundet. 
Innskudd/depositum kan antagelig gjøres opp med litt dykkerarbeid i havna. 
Praktisk at dette blir gjort i begynnelsen av mai i forbindelse med 
vedlikehold/stoffing av båten evt. i kombinasjon med planlagt kurs for utsjekk 
for båtfører.  Materialforvalter fastsetter tidspunkt og innkaller.

Materialforvalter orienterer Valrygg om at han selv må fastsette rutiner for 
fylling av oksygen og betaling for dette. 

Alt utstyr for Nitrox er nå på plass i dykkerbrakken. 

Ennå litt uklart om det eksisterer regler for lagring av oksygen som vil gjelde for 
vårt anlegg. Materialforvalter avklarer dette med DSB.

Sak 7: Neste styremøte fastsatt til 15.mai 2012

Formentlig hjemme hos styreleder, dersom intet annet blir sagt.

Sak 8: Evt.

Intet.

Mo i Rana 12.04.2012

Olav Tofte Larssen



sekretær


