Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet for
Sotra Sportsdykkerklubb 2021
Sak A: Anskaffelse av «Nitrox Continous flow system»
Forslagsstiller: Kjetil Espedal
Forslaget lyder som følger:
Jeg foreslår at Styret i SSDK får mandat av årsmøtet til å gå til anskaffelse og installasjon av
et passende «Nitrox Continous flow system» med budsjett begrenset til maks 100.000 kr.
Begrunnelse:
1. Helsemessig aspekt: Klubben medlemsmasse har en høy gjennomsnittsalder. Nitrox blanding
reduserer risikoen for trykkfallsyke. Normalt reduseres også gassforbruket som igjen
reduserer risikoen for at dykkeren bevisst eller ubevisst puster mindre gass enn ønskelig
under sluttfasen på dykket (sparer på gassen)
2. Våre «konkurrerende» klubber tilbyr lignende anlegg. Ref Bergen og Askøy dykkerklubb.
3. Et slik anlegg er både enkelt og trygt å operere, da oksygen blandes direkte i luftstrømmen og
krever således ikke særskilt oksygen-renset utstyr.
Styrets innstilling:
Vi er enige i begrunnelsen og at dette er noe vi ønsker oss, men vi er usikker på hvordan vi skal
finansiere det. Vi ser positivt på å sjekke opp i muligheter og at målet på sikt må være å få et slikt
anlegg på plass. Vi tolker ordlyden i forslaget som at hvis vi finner det økonomisk forsvarlig, så kan vi
skaffe et slikt system i.l.a 2021, men at det ikke er noe vi pålegges.

Sak B: Endring av ordlyd i sikkerhetsregel punkt 7.
Forslagsstiller: Kjetil Espedal
Forslaget lyder som følger:
Endring av ordlyd i sikkerhetsregel:
Jeg foreslår at ordlyden i pkt. 7 Dykket/etter dykk:
1. Maksimal dybde skal ikke overstige 20 m og maksimal dykketid skal ikke være over 45
minutter inkludert sikkerhetsstopp.
Endres til
1. Maksimal dybde skal ikke overstige 20 m og maksimal dykketid skal ikke være over 60
minutter inkludert sikkerhetsstopp.
Begrunnelse:
«Standard» dykketid er 45 minutter. Vi har tidligere åpnet for muligheten til å dykke opp til 60
minutter på søndagsdykk og helgeturer når begge dykkere i et par er enig om dette, og
dykkelder finner det forsvarlig.
Denne muligheten har vært benyttet i mange år uten at vi hatt noen uheldige konsekvenser av
dette. Tvert om, denne muligheten blir satt stor pris på av mange dykkere, og øker interessen
for å dykke i vår klubb.
Dykkere som ønsker, -og har mulighet til å dykke opp til 60 minutter, finner naturlig sammen
som par. I motsatt fall, blir dykket satt til maks 45 minutter.
Nå er tiden inne til «modernisere» en av klubbens regler i henhold til medlemmenes ønsker,
kutyme i andre klubber, og hva som i dag regner som forsvarlig dykking.
Styrets innstilling:
Styret er enig i forslag. Ønsker at det vedtas, men at det understrekes at dykkeleder alltid skal ha
avgjørelsesrett. Det vil si at medlemmer ikke kan kreve at det skal dykkes i 60 minutter, selv om det er
tillatt i følge reglene, men at man kan ytre det som ønske til dykkeleder.

Sak C: Endring av sikkerhetsregler – tilføye krav om buddysjekk
Forslagsstiller: Caroline Christiansen
Forslaget lyder som følger:
Forslag til tillegg under punkt 1:
d) Det skal alltid gjennomføres buddysjekk (vest, bly, luft og hurtigspenner) før hvert dykk. De
som skal dykke sammen i par må gjøre seg kjent med hverandres utstyrsoppsett og påse at alt
er på plass og forsvarlig rigget.
Begrunnelse:
Buddysjekken kan avdekke feil og mangler ved utstyret som kan føre til potensielt farlige
situasjoner og hendelser, og bør være en naturlig del av pålagte rutiner før ihopp.
Styrets innstilling:
Styret er enig i forslag.

Sak D: Skylledusj med varmtvann utenfor klubbhuset
Forslagsstiller: Kjersti
Forslaget lyder som følger:
Det hadde vært topp med en mulighet til å skylle seg selv og utstyret i varmtvann – en dusj er
nok.
Begrunnelse:
Om vinteren er det så kaldt å skylle ting i skyllekaret, at jeg dropper å skylle og heller tar
tingene hjem i dusjen. Det blir mye mer komfortabelt med varmtvann. Vi også flere damer i
klubben nå, og damer fryser som kjent lettere enn menn… Så det hadde vært veldig
velkomment!
Styrets innstilling:
Styret mener forslaget er lite konkretisert til å kunne stemme for/mot. Alle er enige i at det hadde vært
fint med varmt vann å spyle utstyr i, men vi vet ikke eventuelle kostnader, eller hva det innebærer av
eventuelt rørleggerarbeid. Det er ikke ikke nødvendigvis det vi vil prioritere å bruke midler på. Vi er
også usikker på om det er slik at et stort flertall synes dette er viktig.

Sak E: Metallrister på betongplattingen utenfor klubbhuset
Forslagsstiller: Kjersti
Forslaget lyder som følger:
Det blir svært glatt utenfor, og folk har falt og skadet seg. Om vi legger ned sånne store tunge
metallrister eliminerer vi problemet. Sånne: https://www.gitterrister.com/
Begrunnelse:
De vil forhindre at folk faller og skader seg når det er kaldt.
Styrets innstilling:
Styret er for at vi må finne en løsning for dette, og at det uansett er en sak vi må se på uavhengig av
hva årsmøtet beslutter, siden det handler om HMS. Vi ønsker imidlertid ikke å binde oss til at det må
være rister i metall, men at gummimatter kan vurderes.

Sak F: Oppgradering av møbler/innredning i klubbhuset
Forslagsstiller: Kjersti
Forslaget lyder som følger:
Møblene er begynt å bli ganske slitne. På tide å oppgradere litt? Trenger ikke koste allverden å
få det litt hyggeligere/mer funksjonelt.
Begrunnelse:
Om vi gjør litt om innvendig, vil vi i tillegg til økt trivsel også få plass til flere/bedre
overnattingsmuligheter, noe som kommer klubben til gode i forhold til utleie.
Styrets innstilling:
Selve ordlyden i forslaget er litt vanskelig å stemme ja eller nei for. Styret undersøker gjerne
mulighetene for å skaffe noen brukte møbler til lav kost (helst som doneres/gies bort), uavhengig av
hva årsmøtet stemmer. Antall overnattingsplasser kan uansett ikke økes noe særlig, og vi tror ikke det
er selve møblementet somer avgjørende for at andre dykkerklubber velger å besøke oss.

