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GÖTENE DYKARKLUBB
INFORMERAR INFÖR DYKÅRET 2014

Hej alla medlemmar i Götene dykarklubb!
Här kommer årets första och enda medlemsutskick i pappersform. Många spännande
saker kommer att ske under året. Håll utkik på hemsidan, mailen samt på Facebook.
Kallelse/inbjudan till GDK:s årsmöte med efterföljande årsfest, lördag 5/4.
Lördagen den 5 april kl. 18.00 har vi årsmöte med efterföljande årsfest i vår
klubblokal i Götene. Vi kommer att servera mat och dryck till självkostnadspris.
Alla medlemmar och deras respektive är hjärtligt välkomna.
OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet.
För mer information angående mat och anmälan, se hemsidan i mitten av februari.
Årsmöteshandlingar:
• Dagordning kommer att finnas på hemsidan en vecka före mötet.
• En mer detaljerad kallelse/inbjudan, stadgarna (nya och gamla) samt dagordningen
mailas ut någon gång under februari månad. Du som inte har mail, kontakta
styrelsen så skickar vi handlingarna till dig med vanlig post.
• Alla handlingar kommer att finnas på årsmötet. Vill du ha dem innan kan du begära
att få dem utskickade, kontakta i så fall styrelsen någon vecka före mötet.
Agendan för mötet: de sedvanliga valen samt stadgeändringar (se nedan - stadgar).
Eventuella motioner ska mailas in till styrelse@gotenedyk.se, senast 31 januari.
Nya stadgar.
Styrelsen har under 2013 uppdaterat stadgarna. De gamla är från 1973 då klubben
startade. Styrelsen anser att stadgarna behöver anpassas efter hur klubben arbetar
och ser ut idag. De nya stadgarna ska gås igenom och godkännas av årsmötet.
Stadgarna (nya och gamla) mailas ut någon gång under februari månad till er som har
angett en giltig e-postadress till klubben. Du som inte har mail och vill se stadgarna,
kontakta någon i styrelsen, så skickar vi stadgarna till dig med vanlig post.
Planerade kursstarter våren 2014.
Fridykning: Start måndag den 13 jan kl. 19.00 – 20.00. Västerbybadet, Götene.
Sportdykning: Nybörjarkurs start måndag 13 jan kl. 18.30, samling i badhusets entré.
GDK Nyhetsbrev/Mailutskick.
Vi skickar ut ett flertal mail per år med information till dig som är medlem i GDK.
Mailen innehåller information om t.ex. kurser, utfärder, olika evenemang.
Vill du ha aktuell information via mail?
Maila webmaster@gotenedyk.se, ange namn, mailadress och telefonnummer.
Får du mail från klubbinfo@gotenedyk.se, då behöver du inte anmäla dig igen.
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Faktura och medlemsavgift.
Nytt för i år är att vi skickar fakturan/avin för medlemsavgiften, både via mail och via
post. Använd mailfakturan i första hand, då den underlättar för klubben, mindre
hantering. Använd OCR-numret när du betalar så vi enkelt kan koppla ihop
inbetalningen med dig som medlem. Sista inbetalningsdag se avi.
Ska du dyka under januari?
Betala in så snabbt som möjligt. Försäkringen gäller först medlemsavgiften är betald.
När du betalat, maila medlem@gotenedyk.se. I mailet skriver du ner följande: namn,
postadress (gatuadress, postnummer, ort), mailadress, personnummer 10 siffror (alla
siffor behövs för försäkringen), telefonnummer - där vi får tag på dig.
Mailet är särskilt viktigt om du ändrat något, därför ber vi dig maila in alla uppgifter.
Vi vill ha rätt info i våra medlemslistor samt att det blir rätt i försäkringen.
Om du går den enstjärniga utbildningen, den som startar i januari, så ingår
medlemsavgift för 2014 i kursavgiften.
Medlemsavgifterna för 2014 är enligt följande:
Senior: 450 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior: 250 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
För 2014 ska medlemmen vara född 1995 eller senare för att vara junior.
Utträde ur klubben.
Vill du inte vara medlem i Götene Dykarklubb?
Då ska du skriftligen meddela klubben att du önskar utträde.
Maila medlem@gotenedyk.se, skriv vem du är och att du vill säga upp medlemskapet.
Informera oss även om du vill fortsätta att få infomail/nyhetsbrev från klubben.
Fyllningspriser 2014.
Fyllningspriser avser vanlig luft, inte blandgasfyllning.
Medlem: 80 kr/flaska. Icke medlem: 100 kr/flaska. Luftkort 2014: 500 kr.
Vill du köpa luftkort? Sätt in 500 kr på klubbens bankgiro 863-0030.
Märk inbetalningen med luftkort och ditt namn.
Maila P-G Persson (kassor@gotenedyk.se), skriv att du har betalat in för luftkort.
Det kommer att finnas en förteckning över de som köpt luftkort i klubblokalen.
Vi ser fram emot ett spännande 2014!
Se vår hemsida www.gotenedyk.se den
uppdateras kontinuerligt.
Luftjour, båtpriser, badhustider, luftjour,
dykkalender och utrustningshyra mm.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Götene Dykarklubb
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