
 

 
Nyhetsbrev #1 Grötviks Dykklubb 

 
Hej allesammans! 
 
Vi vill börja med att tacka alla som deltog på infomötet 27/9. 
Stadgarna kan ni hitta på hemsidan grotviksdykklubb.se.  
 
Vi har fördubblat medlemsantalet sedan mötet och välkomnar alla 
nya medlemmar.  
 
En uppdatering på kostnaden för medlemskap som gäller för hela 
2017 och 2018. Vi ser gärna att ni blir medlemmar redan i år så vi 
kan budgetera för en kompressor :) Som en notis så är 
medlemsavgiften för 2019 1000 kr om man redan avlagt 
kompressorsvgiften.  
BG# 5211-9401 ange personnummer som referens. 
 
Senior 1740 kr, där 480 kr går till SSDF, 500 kr går till kompressor och resterande 760 kr är 
medlemsavgift.  
Junior eller student med CSN- eller Mecenatkort (under 18 år) 1260 kr, där 100 kr går till SSDF, 500 kr 
till kompressor och resterande 660 kr är medlemsavgift.  
Student med CSN- eller Mecenatkort (över 18 år) 1640 kr, där 480 kr går till SSDF, 500 kr går till 
kompressor och resterande 660 kr är medlemsavgift.  
 
SSDF, varför? Jo för att med SSDF får alla medlemmar medlemstidningen Sportdykaren (utkommer 5 
gånger per år), en försäkring som gäller specifikt vid dykning (läs mer om försäkringen här, 
http://www.ssdf.se/Foreningar/forsakringen/). Vi som klubb får möjlighet att söka stipendier och bidrag 
som kan hjälpa oss att utveckla och förbättra klubben. Dessutom får alla medlemmar tillgång till en del 
rabatter, för närvarande håller SSDF på att uppdatera sina erbjudanden med rabatter och dylikt.  
 
Protokoll från mötet hoppas jag kunna skicka ut i början av vecka 41.  
 
Vad händer annars i höst? Vi hoppas på att det blir en vindfri och varm höst för många dyk. Vårt mål är 
att dyka mycket i höst och det kommer bli en utflykt till Lysekil och Team Paulsen 1-3 december, event 
kommer på facebook. Förhoppningsvis får vi hit en återförsäljare för dykresor som kommer att visa sitt 
utbud och bjuda på lite filmer från varmare länder. Lördagen den 4 november är det sedvanligt Divers 
Night och vi ska under vattnet 20:17, plats Örkelljunga Stenbrott.  
 
Vid pennan, Emil Ekeroth, sekreterare Grötviks Dykklubb.  
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