Verksamhetsplan 2020 för
Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen
Denna verksamhetsplan har tagits fram som förslag inför årsmötet 2020.
Verksamhetsplanen tar främst upp de förändringar och satsningar som planeras för verksamhetsåret
2020.

Planerade aktiviteter i korthet
Aktiviteter och tillställningar som planeras genomföras på motsvarande sätt som tidigare år tas inte
upp i större detalj i denna plan, utan nämns bara kort.
Föreningen ska:
•
•
•
•
•

Fortsatt arrangera planerade dyk veckovis eller oftare under tiden april till oktober.
Arrangera Kullenträffen och fridykarläger.
Hjälpa staden att tillse snorkellederna på Råå och badflottarna på Råå och i Rydebäck.
Städa ständer, hamnar och andra vattendrag som ett led i klubbens miljöarbete.
Fortsätta arrangera resor till annan ort såsom exempelvis resor till Vejern, bläckfiskjakt i
Gullmarn och liknande.

Särskilda satsningar, projekt och aktiviteter
Det har på senare tid arrangerats en hel del föreläsningar, filmkvällar och liknande. Detta har varit
uppskattat av många och föreningen ska arbeta för att möjliggöra fler sådana arrangemang.
Föreningen ska fortsätta vara aktiva med städning av stränderna i vår region. Om möjligt ska vi rensa
fler hamnar än Norra hamnen. Vi ska bevaka organisationer som Håll Sverige rent, Städa Sverige och
liknande för att kunna delta i olika initiativ och arrangemang.
Under verksamhetsåret 2020 har fridykarna för avsikt att accelerera arbetet med att bli den klubb
som har bäst ungdomsverksamhet och styra inriktningen mer mot apnea! Detta sker genom att
utveckla befintliga instruktörer, samtidigt som det finns fokus på utbildning av nya unga ledare, fler
träningstillfällen och nya träningsmetoder. Alltid med säkerhet som primärt fokus!
Fridykarna kommer anordna ett läger. I år planeras en resa till Gullmarn tillsammans med Active
Divers. Vi utgår från Lysestrand som ligger nära varierade dykplatser.
Föreningens instruktörer vill gärna utbilda men har svårt att hitta tillräcklig tid för att utbilda
sportdykare i större volymer. För att underlätta för instruktörerna att genomföra kurser kommer
föreningen satsa på att utöka antalet instruktörer. Denna satsning har inte kommit igång tidigare år
men önskan finns kvar. Ambitionen är att genomföra en eller två nybörjarutbildningar, och mängden
fortsättningskurser och specialkurser ska så gott det är möjligt baseras på efterfrågan. Vi ska erbjuda
kostnadsfria HLR-utbildningar för våra medlemmar några gånger under året för att höja
säkerhetsnivån i klubben på ett enkelt och effektivt sätt.
För att tillse att vi kan ha fortsatt positiva tongångar och inte för hög belastning på bland annat
dykledare och båtförare bör fler sådana utbildas för att fördela utfärdsuppdragen. Det finns
installationer och förbättringar på båten som är önskvärda att färdigställa med syfte att öka
bekvämligheten, säkerheten och liknande.

