Uppsala Dykarklubb Tumlaren
Årsmöte 2018
Plats: Fyrishov K7
Datum: 2018-11-28 18.30
_________________________________________________________________________
Protokoll
1. Mötets öppnande.
Ordförande Stefan Coulianos öppnade årsmöte och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande om mötets behöriga utlysande.
Mötets deltagare ansåg mötet vara behörigt utlyst.

3. Val av:

a. Ordförande för mötet.

b. Sekreterare för mötet.

a. Mötesdeltagare föreslog Stefan Coulianos som accepterade och valdes
b. Mötesdeltagare föreslog Niklas Niemi som accepterade och valdes

4. Fastställande av röstlängd.
Samtliga närvarande har fyllt i listan. ”15 medlemmar fanns närvarande. David Ericsson, Robin
Broberg, Markus Rydh, Niklas Montell, Niklas Niemi, Kristian Flodström, Karl Ek, Anders Hägg, Stefan
Coulianos, Thomas Johansson, Nicolas Edh, Jesper Hellström, Ulf Lindblad, Lina Rylander, Mattias
Fredriksson”

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
Nicholas Edh, Kristian Flodström

6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser.
Ordföranden frågade mötesdeltagarna ifall de hade tagit del av de i förhand utskickade dokumenten
vilket mötesdeltagarna ansåg att de hade. Ordföranden gick sedan i tur och ordning igenom
sektionslistan och gav mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor om verksamhetsrapporterna.
Styrelsen: Badplatsreningen blev ej fullständig, 3 badplatser städades ej. Orsak att svårt att få
personer till att engagera sig. Infor 2019 vill vi försöka få färdiga grupper till att genomföra 2019
badplatsrensning.
Fridykarsektionen – Fridyknings-SM. Under 2019 kommer fridykarsektionen genomföra fridykar SM.
SM kommer att kosta en del pengar och fridykarsektionen har planerat att deras budget kommer att
gå till SM och eventuellt en bekostnad från tumlarens sida. Volontärer från klubben kommer behövas
för att det ska går runt ekonomiskt och därför krävs tumlarens engagemang.
Dyklederi – inga frågor, kompressor – inga frågor,
Hemsidan – Mejl adress till fridykningen behöver placeras under flik ”sektioner” för enklare nå dem
kontakt.
Pumpssektionen – Fråga om antal pumpare till kompressen är tillräckligt, samtliga platser var fyllda
och i nuläget fanns inget behov av att behöva fler pumpare. Fördelen med att ej ha för många är att
samtliga pumpare får en kontinuerlig övning och bevarande av kunskap.
Utbildningssektionen – Inga frågor,

7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret.
Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret: Stefan Coulianos gick igenom
resultatet punkt för punkt med särskild information om de poster där vi hamnat ifrån budgeterat
resultat. Budgeteringen för gas-blandningarna har alltid hamnat på minus, frågan ställs om klubben
ska fortsätta ska lägga ut pengar på gas eller om vi ska justera priset på gasen. Eftersom att fler
kommer att utbildas i år för gas, bestämmer vi att bibehålla budget som den är planerad.

8. Revisorernas berättelse.
Ordförande läste upp den text revisorn skrivit om vad uppdraget som revisor inneburit och sin
revisionsberättelse. Han anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget
i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret (201710-15 – 2018-10-14).

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.
Mötes beslutade Medlemmar röstade ”ja” därefter att fastslå resultatet, balansräkningen samt att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
Medlemmar röstade ”ja” för godkännande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
Ordförande Stefan Coulianos gick igenom punkt för punkt av styrelsen förslag på budget för
verksamhetsåret 2018. Ordförande svarade på frågor som dök upp.
Kostnader för utbildning för fridykningen budgeterades till 7000kr, mötet beslutar att justera budgeten
för utbildning till 10 000kr för att täcka upp eventuella utgifter för SM. Vi justerar intäkter för
utbildningar med 1500kr då en faktura för ett fridykarevent inte inkom under 2018.
Utbildning kring fyllare till gasblandning och hur de ska subventioneras och vilka utgifter det kommer
bli. Diskuterades, men beslutades att frågan behöver diskuteras vidare för att bli konkret bestämd
framöver.

12. Val av:
a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år.
b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år
c. 1 revisor samt 1 revisorssuppleant för en tid av ett år
d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde för en tid av 1 år.
e. Val av valberedning för en tid av 1 år.
a. Lina Rylander, Per Benkowski, Jesper Hellström, Thomas Johansson.
Sittande ledarmöten i ytligare ett år: Stefan Coulianos, Niklas Niemi.
b. Ulf Lindblad, Kristian Flodström.
c. Peter Boivie, Markus Rydh
d. Utbildning: David Ericsson, Hemsida: Stefan Coulianos, Fridykarsektionen: Markus Rydh,
Kompressor: Thomas Johansson, Pump: David Ericsson.
e. Mattis och Karin Nilius

13. Behandling av propositioner till årsmötet.
Inga propositioner framställts

14. Behandling av motioner till årsmötet.
Inga motioner har inkommit

15. Årsmötets avslutande.
Ordförande avslutade möte.

Utdelning av vandringspris: Thomas Johansson nominerades och gavs vandringspriset för sina
insatser med kompressorn och till engagemanget vid ledandet av Forsränningen 2018.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016/2017
Styrelsen har under året bestått av 8 medlemmar varav 3 nya för året. Styrelsens arbete
under året har fungerat bra.
Administration
Styrelsen har genomfört 11 styrelsemöten under året. Automatiseringen av
medlemsanmälan har fortsatt fungerat bra. Styrelsen etablerade en Messenger grupp 2016
och detta förenklar den löpande kommunikationen.
Ekonomi
Återigen har stort engagemang och stora arbetsinsatser från medlemmarna I samband med
forsränning och å-rensning bidragit positivt till klubbens ekonomi. Engagemanget kring
badplatsrensningar innebar tyvärr att i år fullföljde vi inte vårt åtagande vilket känns
beklagligt. Vi är en ideell förening med fasta kostnader för den service som gynnar alla
medlemmar. För att bibehålla denna (pooltider på Fyrishov, fri luft, låg medlemsavgift mm)
förutsetts att varje enskild medlem engagerar sig i våra inkomstbringande åtaganden.
Styrelsen lämnar som förslag att en badplatsgrupp etableras tidigt under 2019 för att säkra
kommande års åtaganden.
Klubbutfärder
Under året har ett antal utfärder anordnats, både för apparatdykning och fridykning. Vi har
en fortsatt hög aktivitet vilket är roligt. Vi skulle dock önska att fler medlemmar tar initiativ
och kommer med förslag på gemensamma aktiviteter. Vi har en eventsektion men det
innebär inte att övriga medlemmar inte kan komma med inspel på var man önskar förlägga
en aktivitet.
Lokal
Klubbens pumplokal på Hildur Ottelinsgatan har under innevarande år fyllt sitt syfte och
fungerat bra.
Fyrishov
Avgifterna höjdes förra året och det avspeglas i utfallet 2018. I augusti beslutade dock
kommunen att höja subventioneringen vilket gjorde att vi krediterades med 12 475 kr.
Till hösten 2018 disponerades våra pooltider om så just nu kan inte fridykningen bedrivas på
ett önskvärt sätt. Vi har informerat Fyrishov om detta och hoppas på en lösning.
Samarbetet med Fyrishov fungerar i övrigt tillfredställande.
Medlemsregister
Medlemsantalet har i princip nått samma höjder som förra året vilket är väldigt positivt.
Klubben hade 2018-11-03 119 medlemmar.
Medlemshistorik:2017/124, 2016/125, 2015/112, 2014/110, 2013/114, 2012/113, 2011/79,
2010/83, 2009/86
Stefan Coulianos, Thomas Johansson, Jesper Hellström, Ammi Seidegård, Robin Broberg,
Niklas Niemi, Kristian Flodström, Ulf Lindblad

Verksamhetsberättelse, Fridykarsektionen
Verksamhetsberättelse 2018
====================================
Fridykarsektionen har under det gångna året lagt energi på att förbättra träningarna, till viss del
inspirerat av den coach-utbildning som tre av medlemmarna gått på under hösten 2017 med bidrag
från SSDF/Idrottslyftet. Vi har även träffats och planerat träningspassen för att kunna få träningarna
effektiva och motiverande. Genom att vi under det gångna året även haft tillgång till en 50m-bana på
tisdagar så har vi tränat mycket mer med fena. Mycket uppskattat!
Vi har även på förfrågan genomfört event där vi ordnat prova-på-tillfällen för företag, både för att få in
pengar men kanske främst för att locka nya medlemmar. Det kommer även en jämn ström av
nybörjare som provar på, fastän vi inte håller några egentliga kurser. I september kommer vi göra ett
liknande event med UppX, Uppsala extremsport-förening, med ett par pool-pass samt ett djupdyk i
Sala.
I år gick SM i pool-fridykning av stapeln i Löddeköping. Det arrangerades med bravur av Active
Divers. Denna gång var vi bara två herrar och en dam som ställde upp, men Tumlaren lyckades ändå
knipa totalt 4 medaljer. Tumlaren bidrog också med både domare och konferencier. Nästa år hoppas
vi på fler deltagare från Uppsala, då det är Tumlarens tur att stå för arrangemanget! För att ro detta i
land så har vi redan påbörjat planeringen av SM 2019 som troligen hålls i slutet av mars. Det kommer
att krävas ganska många funktionärer, säkerhetsdykare, fotografer och liknande för att hålla i
arrangemanget och vi tror och hoppas att så många Tumlare som möjligt ställer upp!
Under året har det också blivit ett par utflykter till Sala i vanlig ordning, även om de kanske varit lite
färre. Vi fick förmånen att vara först i världen med att testa SSDFs nya utbildningssystem för
djupdykning med ett par nyutbildade instruktörer.
Väl mött i poolen!
Markus Rydh, sektionsansvarig för Fridykarsektionen i Tumlaren

Budgetförslag 2019
==========================
Jag skulle vilja budgetera 4000 SEK för utrustning relaterat till fridykning. Det finns behov av
upprustning av den boj vi använder för ökad säkerhet, samt ev. ytterligare en monofena, då två av de
vi har gått sönder under året.
Sedan skulle jag under kommande år vilja öka budgeten för event från 7000 SEK till 10000 SEK då vi
kommer att arrangera SM. Även om SSDF ska hand om ev. ekonomiska underskott så tror jag det är
bra att budgetera för att det kan tillkomma extra kostnader.

Verksamhetsberättelse, Dyklederi
Från Dyklederi verksamhetsåret 2017-2018.
På grund av den heta sommaren och indragna medel för dykutfärder, så har det tyvärr inte blivit
många organiserade dyk genomförda.
16 september 2017 gjorde vi ett klubbevent till Smögen dyk & upplevelser med 4 medlemmar.
29sep-1 okt Hästholmen inget intresse.
2 oktober Gullmarn Med Stefan C
I februari försökte jag att ordna en is dyknings kurs.
Men klubbens instruktörer hade inte tid. (kanske dom kan planera in en klubbkurs tills i vinter?)
14 februari dök i Fyrishov.
21 februari dök i Fyrishov.
30 mars försökte jag anordna ett dyk evenemang med dyk Leif en påskspecial.
Men ingen var intresserad.
6 april försökte anordna ett evenemang på Smögen Dyk och upplevelse men ingen var intresserad.
April skulle vi åka ner till Hästholmen och dyka i Vättern men.....
6Maj var vi tre medlemmar som dök i Stockholms skärgård tillsammans med dykcharter.se på
vraken: Nicke och TB388
Dykcharter.se var professionella och det blev en väldigt trevlig dag ute på havet.
För nästa säsong hoppas jag att styrelsen värdesätter möjligheten att kunna bjuda på en korv eller
rabattera ett evenemang och avsätta medel för detta.
Det skulle vara bra om vi blev flera Dykledare.
Hälsningar.
Dykledare Kent Sköld

Verksamhetsberättelse, Kompressorn

Under året har ett uppsamlingskärl installerats och det har även tillverkats en ställning för att
förenkla rengöring och underhåll.
Senaste luftprovet som gjordes i april var utan anmärkning.
Antal drifttimmar under året är 88 och antal fyllda flaskor är 785 st.
/Thomas Johansson

Verksamhetsberättelse, Hemsidan
Hemsidans drift har varit god. Informationen här är av med statisk natur då den mer löpande
informationen hanteras via Facebook och klubbens gruppmail.
Budget för 2019 beräknas till 228 kr vilket avser kostnad för Cliche webhotell.
Mvh Stefan Coulianos

Verksamhetsberättelse, Pumpning
Ej färdigställd, Ges muntligt vid årsmöte
Verksamhetsberättelse, Utbildning
Ej färdigställd, Ges muntligt vid årsmöte

Kassörens kommentarer angående resultat- och balansrapporterna
Intäkter
Gasintäkterna nådde inte budget men då kostnaderna inte heller uppnåddes blev kostnaden
1 862 kr större än intäkten. Målet här är ett nollsummespel under året men beroende på när
under året ny gas köps in och när under året densamma säljs är det svårt att i praktiken nå
en balans.
Intäkterna för utrustningshyra översteg förväntningarna vilket är glädjande. Vi har ett fåtal
medlemmar som hyr många flaskor och därmed även dyker mycket och hoppas de fortsätter
i samma takt under nästa år.
Intäkterna för utbildning nåddes inte pga att den interna utbildningen som planerats uteblev.
Intäkterna under Övrigt hamnade rejält över budget till följd av att vi krediterades 12 475 kr
av Fyrishov då kommunen höjde subventioneringen till Fyrishov

Kostnader
Pga att den interna utbildningen uteblev sänktes även kostnaderna för utbildning. De
budgeterade beloppen för fridykar- och apparatevent utnyttjades inte vilket resulterade i ett
bättre resultat än budgeterat trots att kostnaderna för Fyrishov som väntat steg.

Sammanfattning
Det positiva resultatet för 2018 är således inte endast av godo då det bärs av icke utfallna
budgeterade kostnader. Detta visar på att det är av största vikt att klubben säkrar sina
intäkter för att inte behöva justera de idag återkommande kostnaderna. Klubben har dock
fortsatt ett starkt eget kapital.
/Stefan Coulianos, kassör 2018

Revisorernas berättelse
Till Årsmötet i Uppsala DK Tumlaren 28 november 2018
Rapport om årsredovisningen
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för året 2017-10-15
till 2018-10-14 i föreningen Uppsala DK
Tumlaren. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet
och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna.
I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade
informationen i årsbokslutet. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om
styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller
årsmötesbeslut.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Uppsala 2018-11-24

Peter Boivie

Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2019
Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna behålls på samma nivå under 2019.
Inbetalning före 31/12 2018 (Avser kalenderåret 2019)
Kategori
Senior – från det år man fyller 16 år
Junior – t o m det år man fyller 15 år
Senior extraansluten
Styrelseledamot, suppleant, sektionsansvarig och aktiv instruktör
*Om inget badkort önskas sänks avgiften med 10 kr

Avgift
550 kr*
360 kr*
310 kr*
250 kr*

Inbetalning från 2019-01-01 och efter 2019-10-01 (Avser kalenderåret 2019)
Kategori
Senior – från det år man fyller 16 år
Junior – t o m det år man fyller 15 år
Senior extraansluten
Styrelseledamot, suppleant, sektionsansvarig och aktiv instruktör
*Om inget badkort önskas sänks avgiften med 10 kr

Avgift
670 kr*
370 kr*
430 kr*
250 kr*

Avgift
430 kr*
190 kr*
210 kr*
250 kr*

Styrelsens budgetförslag 2019

Budget 2018

Utfall
2018

Budget 2019

Intäkter
Badplatsrensn.
Årensning
Gasintäkter
Forsränning
Medlemsavgifter
Utrustingshyra
Ränteintäkter
Utbildning
Övrigt

28500
20000
10000
20000
68000
3500
1500
12000
500

22500
20000
6726
20000
65180
5190
532
3000
15975

25000
20000
10000
20000
65000
4500
1500
0
500

Kostnader
Utbildning
Pumpen
Dykmaterial
Event fridyk
Event Apparat
Gasutgifter
Lokalhyra
Fyrishov
SSDF
Kontorsmaterial
Portokostnad
Datakom.
Försäkringar
Bankkostnader
Föreningsavgift
Reseersättning
Övr kostnader

-21000
-8000
-5000
-7000
-7000
-10000
-16570
-43700
-34500
-300
-800
-168
-2863
-1075
-450
-1000
-1500

-3000
-9637
-6069
0
0
-8588
-12629
-70939
-33180
0
0
-228
-2863
-874
0
0
0

-6000
-5000
-4000
-7000
-1000
-9000
-16570
-58000
-32000
-300
-800
-228
-2863
-1000
-450
-1000
-500

Totala intäkter
Totala kostnader
Resultat

164000
-160926
3074

159103
-148007
11096

146500
-145711
789

