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1 STYRETS ARBEID
Styrets sammensetning 2022:

Leder: Frank Robert Minde

Nestleder/kasserer: Caroline Christiansen

Båtkoordinator: Simen Lunde Torbjørnsen

Klubbhusansvarlig: Mikael Isberg

Sikkerhetskoordinator: Morten Fahlvik / Tore Vik

Kompressoransvarlig: Erik Arne Knudsen / Viljar Bjørnevik

Det har vært gjennomført 10 styremøter i 2022.

Årsmøtet for 2022 ble gjennomført digitalt på Teams 2. februar 2022. Det var ingen innkomne saker
før årsmøte å behandle, så denne posten utgikk.

Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 22. juli for å få nye kandidater inn i styret, på grunn av at
styret manglet to styremedlemmer i nesten 5 mnd av forskjellige årsaker.

I 2022 har hovedfokus vært å drifte klubben etter beste evne med redusert antall styremedlemmer og
økte kostnader. Vi har jobbet bevisst med å holde på gode rutiner og skape gode holdninger til
sikkerhet og å være en inkluderende klubb, hvor alle medlemmer skal føle seg velkommen og få
et bra dykke tilbud.

Styret har aktivt søkt om midler via forskjellige støtteordninger i 2022, siden vi ikke fikk i gang
noen større dugnader som vi hadde budsjettert med. Vi regnet heller ikke med økte strømpriser,
dieselpriser og renteøkning, men via strømstøtte, driftstilskudd og sponsing har vi allikevel
havnet på plussiden økonomisk.

2 SIKKERHET
Det har ikke vært registrert alvorlige dykkerelaterte hendelser eller uhell i 2022.

Det har vært rapportert noen få uønskede hendelser, som har blitt fulgt opp fortløpende på
styremøtene og tiltak er iverksatt der det er nødvendig.

Klubbens internkontrollsystem har ikke vært gjennom noen større revisjon i 2022. Styret planlegger en
gjennomgang i starten av 2023.

3 MEDLEMMER
Klubben har hatt noen utmeldinger, men også en del innmeldinger i 2022. Ved utgangen av året var vi
60 medlemmer.
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4 TERMINTURER OG DYKKEAKTIVITET
Vi startet året med covid-påbud om avstand i båten og reduserte til maks 5 dykkere + båtfører. Det ble
heldigvis løsnet på korona reglene 12. januar og vi kunne da kjøre terminturene med full båt igjen. Vi
har også fått til to helgeturer, en på Herdla og en på Lauvøy med bra med påmeldinger.

I løpet av desember ble det satt opp ekstra turer både tirsdag, fredag og noen lørdager for å se om vi
fikk økt aktivitet på disse dagene.

Det ble i 2022 kjørt 66 terminturer, 30 turer ble avlyst (de fleste pga for få påmeldte). 290 dykk
gjennomført på disse turene, som gir et snitt på 4,4 dykkere per tur. Dette er en kraftig nedgang i
aktivitet fra tidligere år. Vi mistenker at en av grunnene til dårlig oppslutning på turer i
sommermånedene, er at det var første sommer på to år uten covid-tiltak, hvor mange prioriterte å
reise bort.

5 TEMATURER
Vi fikk til julegrøt-dykk i romjulen, ellers har det ikke vært gjennomført noen tematurer i 2022.

6 HELGETURER
Heldigvis ble koronatiltakene som satte stopper for antall deltakere på tur opphevet før den årlige
Herdla-turen, slik at denne kunne gjennomføres med 16 deltakere i starten av februar. Turen ble
vellykket.

Vi gjennomførte også en høsttur til Lauvøy med 14 deltakere, der alle fikk en fantastisk
smaksopplevelse takket være kokken Øystein + hjelpere. Nok en vel gjennomført tur.
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7 ØKONOMI
Årsregnsapet viser et regnskapsoverskudd på kr 14 090,81 for 2022.

I fri egenkapital (når vi ser bort fra avskrivninger av eiendeler og trekker fra for nedbetaling på lån), gir
det oss kr 26 784,69 i overskudd.

Kanalspesialistene har sponset oss med 5000 kr, som gjør at vi gikk litt i overskudd på posten for
sponsor- og annonseinntekter.

I hovedsak skyldes overskuddet et tilskudd fra Øygarden kommune på kr 32 023. Det var det vanlige
driftstillegget (her hadde vi budsjettert 4000), men også et tilskudd for privat anlegg.

Ellers har vi fått inn mye mindre en buddsjettert på en del av inntektspostene.

Når det gjelder utgifter har vi merket godt til økte drivstoff- og strømutgifter. Selv om vi hadde økt
budsjette noe, ble utgiftene mye større enn forutsett.

Strømutgifte gikk kr 6000 over budsjett, en total økning på 8 714,42 mot året før.

Dieselutgifter gikk kr 8 263,50 over budsjett, og økte totalt med kr 12 357 sammenlignet med 2021.

Se ellers vedlagt regnskap og budsjettforslag for 2023.

8 BÅT
Skjærgårdstrollet har fungert tilfredsstillende i 2022, Det har vært to avvik som vi hadde ganske tett

på hverandre, der den ene resulterte i motorstopp. Når det er sagt fikk vi raskt utbedret avvikene slik

at det ble kun to terminturer som måtte avlyses til sammen.

Det ble gjennomført båtførermøte 9. mars 2022.

Det er gjort flere mindre utbedringer og utskiftninger av utstyr. Her i listeform:

- Styresylinder er blitt skiftet på båten
- Nytt lys i akterlanternen ble fikset
- Skiftet kontakt på landstikkontakt som går til båt
- Montert nytt fortøyningstau til båtplassen
- To nye ringpermer i båten en for nye loggskjemaer og en for brukte loggskjemaer
- Plassert ny dreneringskanne til ferskvannsfilter grunnet hull i den gamle
- Reparert kartplotter som var ute av drift grunnet dårlig kontakt i kabelen bak
- Byttet fremste lensepumpe
- Opp på slipp og skiftet propell grunnet skade på propellen etter termin tur.
- Skadet propell er fikset og ligger nå som reserve i container bak klubbhus
- Montert inn kartbrikke i Garmin ekkoloddet vårt som backup
- Fått sponset støtsikker og vannsikkert Samsung nettbrett med nedlastet Navionics sjøkart
- Fikset lekkasje på vannutskiller og pumpet opp diesel ut fra bunn av båten
- Tømte tankene for dårlig diesel og skifte alle dieselfiltrene
- Kjøpt inn holder til Samsung Pad, må bare få den montert
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Etter en gjennomgang av ytre del av båten har vi valgt å ikke ta båten på slipp i 2022 grunnet ingen

tegn til at vi trenger nye sinkanoder maling eller bunnsmørning  Styret vil takke for dugnadsinnsats

fra flere av klubbens medlemmer.

9 KOMPRESSOR
Den bærbare kompressoren har fått filterbytte og oljepåfylling og fungerte fint på Herdla-turen og
Lauvøy-turen.

Hovedkompressoren har nå gått 1000 timer og fungert fint. Det som har vært meldt inn som
problemer, er å drenere mellomtrykket i slangene på fylle panelet. Dette skal være bedre nå.

Vi har brukt firmaet Air Tek/Safe Sea til å utføre alt av kontroll, service og reparasjoner på vårt
kompressoranlegg. Sea Safe tok årsservice 10. oktober 2022. Det ble også tatt luftprøver av både
bank og hovedkompressoren, som viste godkjente verdier iht. gjeldende regelverk.
Kompressoransvarlig har byttet 4 stk filtre i 2022.

10 KLUBBHUS
Vi fikk besøk fra Sande Dykkerklubb i slutten av oktober.

Klubbhuset har også vært brukt av klubbens medlemmer, til private dykketurer og samlinger.

Vi har økt prisen for leie av hus for ikke-medlemmer fra 1000 til 1500 kr per døgn, grunnet økte
driftsutgifter.

Innkjøp/forbedringer:

Det har ikke vært kjøpt inn noe til klubbhuset i år utenom husholdningsartikler for å kunne rengjøre og
drifte bygget.

11 DUGNAD
Det ble rapportert inn totalt 20 stk spøkelsesredskaper i 2022. Vi håper folk melder inn også i 2023 på
fritidsfisk- appen og registrerer ruser, garn og teiner for Sotra sportsdykkerklubb, for dette er gode
penger å få med seg i 2023.

Vi har vi utført litt dugnadsarbeid i 2022, som inspeksjonsdykk på brygger, tatt opp spøkelseredskap
og båtdugnad. Dugnadsarbeid forekommer hele tiden i klubben fordelt på båt ansvarlig, husansvarlig,
kompressor ansvarlig, båtførere, arrangører av tema- og helgeturer, vasking av klubbhus, vedlikehold
av båt, styrearbeid, valgkomite, revisor, osv. Denne dugnaden er helt avgjørende for driften av klubben
og vi takker til alle som har bidratt.
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