
 

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte på Dyktankhuset 2003-08-24 

Närvarande: Carl Wern, Lennart Kattel, Steven Eriksson, Robert Hjälte samt hans 

Örnhagen 

 

 

0  Genomgång av minnesanteckningar från senaste styrmötet 2003-04-15 

 Punkterna i förra protokollet följdes upp. 

 

1  Planering för REBREATHERMÖTET 6/9 2003  C Wern 

 Mötet annonserat på RB forum.net samt Dykarna.nu 

Man räknar med att det blir ca 20 men max är satt till 40. Steven hjälper till med 

praktiska detaljer. Anmälningsavgift inbetalas till SDHF som får överskottet efter att 

lunch och kaffe betalats. Korv och öl till självkostnads pris på kvällen. 

På söndag dykning i egen regi. 

Carl w ordnar avlarmning med Mats R 

 

2  Planering för Skeppskolmsdagen 2003-09-13  Alla 

 Steven E ansvarar för att huset är öppet. Kontaktar Lasse G för 

överenskommelse om tungdykutrustning som används för på och avklädning på plan 

utanför Dyktankhuset. 

Carl W kontaktar Dykvännerna. Ev kan de ta färjan och dyka nedanför Dyktankhuset. 

Detta skulle väcka uppmärksamhet. 

 

3  Lyft av experimentkammaren   L Kattel 

 Lennart K har kontaktat truckföraren som säger att han kan lyfta kammaren. 

Vi behöver bara finna en lämplig vardag. Hålen i bottenplattan är uppslipade för att passa 

mot bultarna. Bert W bör och vill vara med på lyftet. 

 

4  Flytt och omhändertagande av ROV, Treileben klocka m.m. B Westenberg 

 Vi försöker få kontakt med Bert W utan att lyckas. Bordlägges. 

 

5  Planering inför Ubåten 100 år i augusti 2004  H Örnhagen 

 Info om öppethållande hela v 34 2004. Claes Lindemark ansvarar för detta. 

18/8 blir det drink i Dyktankhuset innan delegaterna i Humans in Submarines går till 

bankett på Vasamuseet. 

 

6  Procedur för mass-mail via e-post   C Wern 

 Carl W har hittat ett program som medger masskick. Vi använder detta 

nästa gång när kallelse skall sändas till Höstmöte. 

 

7  Hemsida och egen domän   R Hjälte 

 Robert berättar att han lämnat ifyllda papper till Lasse G för insändning och 

betalning så att vi skall kunna få vår .se domän. 

 



8  Öppethållande    Alla 

 Steven E ansvarar för öppethållande i september. Övriga månader under 

hösten står utan ansvarig. 

 

9  Inventering och föremålsregister   Alla 

 Hänskjutes till Bert W. Carl W har ett antal förslag. Hans Ö menar att vi bör 

använda ett program som SMM använder eller ett mkt enkelt upplägg i Filemaker pro 

eller liknande. 

 

10  Museifolder på franska    H Örnhagen 

 Är på gång med låg prioritet tack vara goda vänner. 

 

11 Planering inför höstmöte. Förslag till datum 11/10  Alla 

 Förslaget om höstmöte 11/10 passade de flesta. Beslutas. Lars G informeras 

och ett program framtages. Kallelse per e-post där vi har sådan. Resten får vanligt brev. 

  

12 HDS nordenresa maj 2004   Alla 

 Vi är kontaktade från HDS som vill komma och besöka oss i maj 2004. 

Detaljer kommer senare. 

 

13 Norsk Baromedicinsk Forenings Sth resa 2003-09-27 H Örnhagen 

 Norsk baromedicinsk Forening kommer till Stockholm helgen 26-28/9. 

Besök med middag  på Dyktankhuset lördag kväll 27/9. Praktiskt arrangemang Hans Ö 

Lars G. 

 

14 Övriga ärenden    Alla 

 Italienska tidningen presenteras. 


