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Sportdykarklubben Nautilus r.f. 
 
______________________________________________________________ 

Protokoll från höstmötet 2013 
 

Tid: 15.11.2013 kl.18.00 
Plats: Ålands Elandelslags lokaler. 
Deltagare: David Andersson, Magnus Melin ( sekr) Johnny Ahlström, Gard Larpes ( 
ordf), Tomas Fagerholm, Conny Alexandersson, Jan Lönnqvist, Pia Jacobsson och 
Gunnar Lundberg. 
 
 
 
Ärenden: 

  
1. Året som gått 

Vi tittar lite tillbaka på året som gått och jämför vår verksamhet med årets 
verksamhetsplan.  

 SS Brentor är återfunnen. Jerry och Conny var nere först.  
Gunnar berättade historien om s/s Brentor. 

 En elkabel hade dragits över Plus. Den lades ner 2006 och matar hela Körsö 
med ström. Dykteam BUE upptäckte och flyttade kabeln på uppdrag av 
Mariehamns stad.  

 Färjetrafiken påverkar vattenrörelsen kring Plus. Under året har en kompass, 
en Azimut och en fotogenbrännare siktats på vraket. 

 Ett svärdshandtag har hittats på Skiftet. Den har Tsar Alexander den III 
emblem och tillhörde någon av officerarna ombord.  

 Ankaret vid Lagnö har åter lokaliserats och också flyttats till berget vid Körsö. 

 Ett ”Miniskrotletardyk” genomfördes under oktober. 
 

 Diversnight 7/11. Fem deltagare från Nautilus i år. 
 

2. Tidpunkt för årsmötet 2014 
Tidpunkten för årsmötet 2014 bestämdes till 31/1 2014 kl 18. 

 
3. Kompressorn 

Diskussion om kompressorfrågan. Tyvärr har klubben inte ekonomi för tillfället att 
utnyttja de bidrag vi har fått beviljade från PAF. Olika alternativ för finansiering och 
andra lösningar diskuterades. Inga beslut. 

 
4. Eventuella ändringar i styrelsen 

Jerry Wilhelmsson och Agneta Finneman har meddelat att de ej önskar fortsätta i 
styrelsen. Styrelsen ska försöka tillsätta en valberedning inför årsmötet.  
 

5. Förslag till nästa säsongs aktiviteter 
 
Ny tid för skrotletardyk bestämdes. Denna gång som ” After Work” aktivitet. Tiden 
är 100614 kl 16 vid ÅSS. 
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En gemensam resa till dykmässan i Mars 2014 planeras. 
 
Skrotletardyk samt bastukväll på Rödhamn planerades in. Den 6:e september blir 
det. Avfärd från Korrvik kl 12. 
 

6. Övriga ärenden 
Frågan om klubbens ”vara eller icke vara” medlemskap i Finska 
sportdykarförbundet diskuterades. Klubbens ekonomi är ansträngd och en av våra 
största utgifter är medlemsavgifterna till finska förbundet. Frågan är av största vikt 
och kommer att påverka klubbens framtida verksamhet. Mötet bestämde därför att 
ett extra medlemsmöte ska anordnas i december. Mötet kommer oavkortat att 
ägnas frågan då vi behöver ta ett beslut inför 2014. 
Det extra medlemsmötet bestämdes till tisdagen den 10:e december 2014 kl 18 i 
Ålands elandelslags lokaler på Godbyv 193.   
 
Vid ”pennan” 
Magnus 
 
 

 

 


