
 Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk 

Förening den 25 augusti 1999 i Dyktankhuset. 
 

Närvarande:  

Bert Westenberg, Lars Gustafsson, Hans Örnhagen, Erick Hakulinen, Lennart Kattel 

 

1. Ordförande Hans Örnhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till sekreterare för mötet utsågs Lennart Kattel, till justeringsman utsågs Bert 

Westenberg. 

 

3:1. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll. ändringar och vidtagna Åtgärder 

enligt nedan. 

 

3:2. Punkt 4, ändras "lämnar " till "skall lämna". 

 

3:3. Punkt 6 & 7, medlemsmatrikel finns i entredisken. 

 

3:4. Punkt 8, ersättning/belöning till de som arbetar med öppethållande diskuterades. 

Beslöts att det inte finns ekonomiskt utrymme för detta just nu, eventuellt att det kan 

utbetalas resersättning för långväga medlemmar. 

 

3:5. Punkt 11, kompletterande text har delvis tagits fram, plastats in & satts upp. 

Det skall även tas fram mer detaljerade texter om föremålen så att de som arbetar får 

bättre kunskaper. Texter även på andra språk som lösblad delas ut till besökare. 

 

3:6. Punkt 12, dokumentation (accidering ) av föremål i föreningens ägo samt 

fotografering med Sjöhistoriska Museets hjälp. Bert Westenberg ansvarig för detta & 

skall även hålla utbildning den 21/9. 

 

3:7. Punkt 13, försäkringar skall undersökas av Robert Hjälte som han tidigare har 

utlovat. Bert Westenberg tar kontakt med honom. 

 

3:8. Punkt 14, nätet över bassängen skall snyggas till. Lennart Kattel ombesörjer det 

nästa arbetskväll. 

 

3:9. Punkt 15, läckage frÅn avloppet ovanför elskåpen skall åtgärdas snarast möjligt. 

Vatten- mätare är installerad. 

 

3:10. Punkt 16, plexiglas  & glasskivor som tydligen en snickare frÅn SM har utlovat 

undersöks av Bert Westenberg. 

 

3:11. Punkt 17, dessa plexiskivor ansågs onödiga. 

 

3:12. Punkt 18, torkmattan finns numera pÅ Dyktankhuset. 

 

3:13. Punkt 19, monitorn kommer att flyttas vid tillfälle då den blir ledig. 

 



3:14. Punkt 20, lilla kammaren inspekteras, förses med fot & sandblästras/målas. Erick 

Hakulinen undersöker möjligheterna att få detta via någon sponsor.                                                      

       

3:15. Punkt 21, monter för föremål/ideutkast frÅn Arne Zetterström finns tillgänglig & 

skall tas fram. 

 

3:16. Punkt 24, redigering av video från invigningshelgen, Bert Westenberg tar kontakt 

med Robert Hjälte om detta. 

                                                                                           

4. Redovisning av sommarens öppethållande, besöksstatistik gicks igenom. Från 

invigningen vecka 21 till vecka 33 har det endast varit stängt två helger! Diskussion 

angående ökning av besökare samt intäkter. 

 

5. Bert Westenberg tar kontakt med Millis Keagan från tidningen Dyk angående visning 

för artikel. 

 

6. Diskussion om guidade visningar utanför ordinarie öppethållande. Följande beslöts. 

Bokning kan ske antingen hos Hans Örnhagen på hans telefontid för icke akut 

dykerimedicinsk rådgivning torsdagar klockan 18.00 ñ 20.00 på telefon 08/500 30 111 

eller till Bert Westenberg klockan 9.00 - 16.00 påtelefon 08/519 549 38 eller till Lennart 

Kattel kvällstid pÅ telefon 08/84 48 62. 

Priset sattes till 600:- upp till 10 personer, därefter ytterligare 60:- / person. 

Ett exemplar av boken Dykhuset samt kaffe och kaffebröd ingår 

 

7. Ett enklare larm skall installeras av SM vid tillfälle. Även dörrar och fönster skall ses 

över. 

 

8. Farstu eller sluss för vintertid skall införskaffas. 

 

9. Förrådet skall röjas och gås igenom. Ansvarig för detta Lars Gustafsson. 

 

10. Hemsidan skall läggas ut så fort som möjligt. Hans Örnhagen och Christina Nilsson 

ombesörjer detta. 

Deltagarna på mötet ombads besöka hemsidan samt komma med synpunkter till nästa 

styrelsemöte. 

 

11. PÅ höstmötet den 30 oktober skall Lorelei Randall hålla föredrag om dykning på 

1600-talet. 

Det planeras även att det skall finnas tillfälle att prova på tungdykning. 

 

12. Som ett tack till Försvarsmakten/Marincentrum för foldern de tagit fram ordnar 

Hans Örnhagen en text vid broschyrstället samt fribiljetter till Jonas Montgomery. 

 

13. Styrelsen utser Bert Westenberg till vice ordförande, Lennart Kattel till sekreterare 

samt Lars Gustafsson till kassaförvaltare och klubbmästare.  

 

14. Genomgång av öppethållande under hösten. 

 

15. Hans Örnhagen åtar sig att returnera material till SSDF. 

 

16. Åsa Wallin arbetar med ett minnesalbum från öppningshelgen. 



 

17. Nästa styrelsemöte den 30 oktober klockan 16.00 i Dyktankhuset. 

 

Vid protokollet 

Lennart Kattel 

 

Justeras 

Bert Westenberg 

 

 


