
MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEMÖTE I SDHF 2003-04-15 

 

Närvarande: Eriksson Steven, Hjelte Robert, Carl Wern, Kattel Lennart, 

Örnhagen Hans som också skrev minnesanteckningarna. 

 

1 Mötet genomfört i samband med ordinarie arbetskväll. 

 

2. En genomgång gjordes av erforderliga reparationer som SMM bör stå för.  
- Det finns gnagare i huset. Bo har hittats i förrådet i mässen.  

- Låga fönstret på kontoret måste lagas. Gångjärnen sitter inte fast. 

- Vi behöver inpassering till Djurgården för 3 bilar att använda på helgerna. 

- Ytterligare tätning bör göras av karm för glasdörr. Det drar duktigt när man står och säljer biljetter. 

- Trefasuttaget vid eltavlan bör bytas till 16 A europadon. 

- Vi skulle behöva en nyckel till ub-räddningsklockan 

- Nyckeln till ena plåtdörren har försvunnit från den knippa som förvaras på Vasamuseet. 

- Vi saknar fasadflaggan som satt på fasaden mot hamnen. 

Hans Ö tillskriver Mats Rigelius  

 

3. Helioxautomaten bör servas och hyrflaskekontraktet skall förnyas. Hans Ö 

kontaktar Air Liquid och kollar automaten. 

 

4. Guiden skall uppdateras och kopieras.  

 

5. Vi behöver ett datoriserat register över vad vi har. Carl W och Robert H lovar ta 

kontakt med Vasamuseet för att efterhöra vad som finns så att vi inte ”uppfinner 

hjulet”. Man lovar att se över möjligheten att få en Pentium eller bättre dator som  

donation. Om detta inte går bör vi överväga att köpa en dator. 

 

6. Vi beslutar att gräva och gjuta fundament 20/5 dvs nästa arbetsdag. Lennart Kattel 

sår för arbetsledning och samordning. Utgifter betalas av klubbmästaren.  

 

7. Möjlighet att snabbt nå medlemmar för aktiviteter vid Dyktankhuset diskuterades. 

Försök med e-postlista skall göras. Hans Ö mailar Carl W ett excelark som skall 

kunna konverteras. 

 

8. Öppethållande diskuterades mot bakgrund att Vasamuseet tagit tillbaka sitt löfte att 

ersätta personer som håller öppet. Vi kom fram till att månadsansvariga är bästa 

lösningen. Hans Ö åtog sig att föra bok över dem som anmält intresse. För närvarande 

ser listan ut som följer. 

Maj   - 

Juni – Lennart Kattel 

Juli – Claes Lindemark (Alla helger hålls öppet) 

Augusti –  

September - Steven Eriksson 

 

9. Beslutades att vi följer Robert Hjältes förslag till lösning av hemsideproblematiken. 

Uppdrog åt Robert att ansöka om .se adress. 

 

10. Mötet avslutades vid 2115 tiden. 


