
MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEMÖTE I SDHF 2002-08-27 

 

Närvarande:  

Eriksson Steven 

Gustafsson Lars 

Hjälte Robert 

Kattel Lennart 

Örnhagen Hans 

 

1 Ordförande hälsade alla välkomna 

 

2 om ersättning till dem som har öppet. Vasamuseet har lovat att bidraga med 30000: 

- och sköta utbetalning och ev. skatt mot listor från oss på vilka som arbetat. Efter 

diskussioner kommer vi fram till att: 

- Det skall vara öppet 1200 – 1600 

- Betalningen är 400:-/ per tillfälle (Man bör vara 2 st vilket gör 800:-/dag) vilket 

betyder att vi kan hålla öppet 18 helger mer än om vi bara hade frivilliga. 

- Samma ersättning till alla som håller öppet, men det är förståss tillåtet att hålla öppet 

utan att ta betalt. 

- Man måste vara registrerad på en lista för att få kvittera ut nycklar vid Vasamuseet. 

Utbildning skall ordnas för alla som vill vara med och hålla öppet. Steven E åtager sig 

att hålla i detta. Vi kontaktar Vasamuseet angående möjligheten att ”annonsera” 

jobbet. 

 

 

3 Lasse G följer upp kontakten med Filminstitutet (A Falk) Vi ordnar också filmafton 

16 Nov kl. 1700. 

 

4 Vi tittar på programmet för Skeppsholmsdagen tillika Dykerihistorisk dag. 

Vi bör ringa in gamla dykare som kan förgylla aktiviteterna. T.ex. Bo Cassel, Ove 

Jonsson, Stig Lundin, Karl-Erik Andersson m.fl. 

 

Vi rekade möjligheterna att göra våta dykningar men det visade sig svårt. Lasse G 

kollar upp lån av tung utrustning. Tiden blir 1100 – 1700. Vi dröjer oss kvar med korv 

och pilsner efter 1700. 

Robert åtager sig att fotodokumentera för bilder till hemsidan. 

 

5 Lennart K tar tag i ”stativfrågan” till experiment kammaren som står utomhus. Vi 

bör meddela Sjöhistoriska att om vi inte får upp stativet så att vi kan täcka kammaren 

med ett figursytt kapell måste den transporteras till ett inomhusförråd. 

 

6 Hans Ö meddelar att vi numera är afilierade till HDS och att en artikel för 

publikation i ”The Historical Diver” är sänd. Frågan om föreningens officiella 

registrering kom upp. Lasse eller Hans tar kontakt med patent och registreringsverket 

för att kontrollera detta. 

 

7 Signallinan. Millis har inte hört av sig till Lasse angående slutlig utformning av 

nästa nummer. Vi får kontakt med Millis under mötet och Lasse kontaktar Millis 

onsdag fm. 09 – 11. (Se ant. efter minnesant.) 

 



8 Lasse vill att vi skaffar en liten kyl för mjölk och vissa livsmedel. En liten megafon 

har inköpts att användas i samband med större visningar ffa. utomhus. 

 

9 Nya nummer av Italienska och amerikanska dykerihistoriska tidskrifter 

presenterades. 

 

10 Mötet avslutades med en kort diskussion om planeringen utomhus. Det framkom 

att dykbåten 1309 snart skall utgå ur organisationen och att vi bör ha beredskap för att 

ta hand om den. En tillbyggnadsplan för tankhuset presenterades. Bör tas upp på 

årsmöte efter ytterligare bearbetning. 

 

Mötet avslutades 2130 

 

Dagarna efter mötet inkom följande e-brev från Millis ang. Signallinan. Jag föreslår 

att vi diskuterar detta i samband med möte 14/9. 

 

Hans Ö svar till Millis 020830 
Bästa Millis 
"I have been trying to speak to you but you are hard to reach or do not return calls." för att följa upp Ditt 
utrop "so-speak to me" 
 
Jag tycker mycket av vad Du skriver i Ditt brev är vettigt, men vi jobbar alla "gratis" i föreningen och jag 
var nog klar i mitt budskap att vi kan inte anställa Dig som redaktör. Du skulle komma med en plan när 
Du tänkt över situationen och Du fått numret klart för publikation. Det är tydligt att vi brister i 
kommunikationen. Att Du inte blev bjuden till styrelsemötet berodde på att Du inte meddelat mig att Du 
var klar och hade något att rapportera. Jag ringde och sökte Dig för att få veta när Du beräknade vara 
klar med Signallinan.  
 
Vi skall naturligtvis granska och stå för det som skall vara med i Signallinan. 
Vi tar ställning till om Ditt förslag med lay-out, annonser, tryckkostnader, spridning/distrubution mm. Vad 
vi sagt är att om Du kan producera Signallinan så att vi är nöjda med den utan extra kostnad för oss så 
är det helt OK att Du tjänar pengar på arbetet.  Styrelsen måste få ett skriftligt förslag efter att vi 
diskuterat Dina olika lösningar. Jag trodde att förslaget till nästa nummer av Signallinan skulle  vara 
utformad som Du hade tänkt att den skulle se ut och att vi skulle få ta ställning till kostnader och 
principer. 
 Jag är utomlands fram till 13/9. Vi ses på dykerihistorisk dag. Lasse kan svara på ev frågor som 
uppkommer fram tills dess. 
Bästa hälsningar 
Hans Ö 
 
 
 
At 23:22 2002-08-28 +0200 Millis wrote: 
 

Hej Hans 

Tyvärr, funkar Bertils Runa fortfarande inte. Klipp in texten i ett mail och skicka. Bilden var 
det inga problem att öppna, den ligger redan monterad i ett dokument. 
 
Vi måste träffas och prata om Signallinan. Jag hade hoppats på att bli inbjuden till 
mötet nu i augusti för att reda ut ett och annat och visa upp det jag gjort. Observera att 
jag ännu inte accepterat ett officiellt uppdrag att producera Signallinan. Som jag redan 

från början sagt vill jag först diskutera vad ni vill ha ut av min hjälp så att jag kan ta 

ställning till om jag kan ställa upp på det eller inte.  
 
Jag tänker inte lämna någon skrift till tryck utan att någon ansvarig tagit del av 
innehållet. Jag förutsätter att det är viktigt att Signallinan på ett eller annat sätt 
representerar Dykerihistoriska föreningen - och eftersom jag faktiskt inte har någon inre 
kunskap om den så kan jag inte ta ett chefredaktöransvar för innehållet - än. 
 



Bestämmer vi oss för ett framtida samarbetet vill jag diskutera Signallinans innehåll 
och få en idé om varför Signallinan finns. Syftet, kort och gott. Är den till för 

medlemsinformation, eller för att ge medlemmar information om dykerihistoria. Eller 
kanske både och?  

Vad är dykerihistoria - Egentligen? Det finns säkert några stadgar från föreningens 
bildande om dess syfte. Det vill jag gärna ta del av. Med hjälp av det kommer framtida 
produktioner att löpa på friktionsfritt och enligt utgivningsplan. (Som bör bestämmas 
gemensamt?) 
 
Jag vill göra det här för att dykerihistoria intresserar mig -  men "välgörenhet" i 
form av gratis arbete är inget jag sysslar med, så för att undvika att det byggs upp 

förhoppningar och föreställningar på vad det egentligen är jag ska göra vill jag reda ut 
detta nu. Jag har inte lovat mer än att komma till ett första möte (det i april). So - speak 
to me. 
 
Jag vill diskutera rutiner och ekonomi -  
Jag behöver medlemsmatrikeln, finns den utskriven som form för klisteretiketter?  

Hur många ex ska tryckas.  
Finns det betalande annonsörer och var finns i så fall annonsmaterialet?  

Budget för tidningen - hur mycket har jag att röra mig med? Hur kul jag än tror att detta 
kan bli har jag inga planer på att lägga ner egna pengar på arbetet med att producera 
Signallinan.... 
 
Riktlinjer att ta ställning till alltså. Nu har jag gjort ett ordentligt grundarbete med lay-

outmallar, det vore synd att inte använda det för framtiden så vad gör vi? 
 

Millis 
 

 

 

 


