
Du har fått detta utskick för att du är eller har varit aktiv i Märsta Sportdykarklubb 

Önskar du bli bortglömd och bortplockad ur MSDK’s medlemsregister, då skickar du din begäran till info@msdk.org 

 

      2023 

Årsstämman 2023 

Torsdag 23 februari kl 19:00, Hugingatan 31 nb 

Det är dags att nominera till styrelsen och föranmäla till årsmötet genom att mejla till 

styrelsen på info@msdk.org. Nomineringar, förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast den 9 februari. 

Vill du bidra till vår verksamhet eller känner du någon som ännu inte fått frågan? Hör av dig 
till oss. Vi söker efter dig som har idéer eller vill bidra i smått och stort.  
Vi söker även fler medlemmar till styrelsen som vill vara med och göra klubben ännu bättre. 

 

Dagordning Årsstämma 
 

§ 0 Mötets öppnande 

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare justerare för mötet. 
§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 6 Revisorernas berättelse 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter 
 Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2023 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

§ 10 Val av Styrelse 

§ 11 Eventuella övriga frågor 

§ 12 Mötets avslutande 
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Du har fått detta utskick för att du är eller har varit aktiv i Märsta Sportdykarklubb 

Önskar du bli bortglömd och bortplockad ur MSDK’s medlemsregister, då skickar du din begäran till info@msdk.org 

 

Dykarcertifikat bjuder på upplevelser hela livet 
 

Ska du eller någon i din närhet på sol- och badsemester, vill du lära dig något 

nytt och spännande, vill du bli trygg i och under vattnet, vill du ge bort något 

alldeles extra?  

Ta ditt dykcertifikat hemma och upplev mer på semestern. 

 

Anmäl intresse så berättar vi mer och bokar in ett provdyk – info@msdk.org 

 

 

 

 

Är du redan certifierad? Häng med oss under ytan. 

 

I skrivande stund kan det ännu finnas platser kvar till årets skönaste dykhelg 2023 på 

hemmaplan den 18 - 21 maj i Smögen. 

 

Hör av er till info@msdk.org 

4 nätter i 6-bäddsrum 

6 båtdyk, landdyk och luftfyllning 

4 frukost, 4 lunch, 1 skaldjur/grill kväll, 

1 kvällsmål. 

 

Pris: 5 500 kr / person 

 

Utrustning finns att hyra på dykcentret. 

Utfärderna anpassas till deltagarna. 
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