
Minnesanteckningar från styrelsemöte SDHF 2004-02-24 

 

Närvarande: Carl Wern, Lars Gustafsson, Steven Eriksson och Hans Örnhagen 

Vid anteckningarna: Hans  

 

1. Hemsidan som nu ligger på www.sdhf.se presenterades. Det är en enkel sida i Frontpage 

som skall uppdateras relativt ofta är det tänkt. Här finns en kalender för öppethållande där 

man kan se vem som planerar hålla öppet och när. Hans fungerar tills vidare som webmaster. 

 

2. Lasse tar hand om anmälningar och catering för årsmötet 13/3. Carl ansvarar för 

programmet. 

 

3. Besked om Bo Cassels bortgång. Hans skriver runa tillsammans med Göran Romare. 

 

4.  Genomgång av behov av service i huset. Hans skriver och meddelar Mats Rigelius. 

Båda värmefläktarna behöver service (Kontaktor till inre fläkt och lageröversyn på den 

ovanför el-centralen. Behov av bokhyllor till kontoret. (Detta löstes 5/3) 

 

5. Öppethållande. Konstaterar glädjande att Claes Lindemark även i år håller öppet flera 

veckoändar i sommar. I övrigt anmäler medlemmar som vill hålla öppet till Hans Ö som 

lägger in namnet på schema på hemsidan. 

 

6. Video från rebreather-dagen är nu editerad och Carl får 300:- för att göra 2 masterkopior 

som styrelsen kan granska innan man bränner till försäljning. Viktigt att det inte kommer med 

kommentarer eller uttalande som kan vålla oss besvär i framtiden. Carl kontrollerar kostnader 

och tidsåtgång för ”massproduktion”. 

 

7. Lars G och Carl W tar hand om party  Humans in Submarines 1730 – 1900 19/8 

Tält är hyrt. Hämtas i Länna dagen innan eller samma dag. Återlämnas dagen efter. Lars får 

kopia av kontrakt av Hans.  

 

8. Steven tar ansvar för Skärgårdsmässan och Skeppsholmsdagen. Vi tar upp detta på årsmötet 

för att värva frivilliga. 

 

9. Prel. program för HDS besök diskuterades. Hans ansvarar. Datum nu klart 16 – 18/5 

Troligen program endast 17 och 18/5. Zetterströms grav, DNC/Belos, Trievalds malmgård, 

Vasa, Middag Tankhuset. Hans undersöker möjlighet att sätta upp mässingsplåt på Trievalds 

malmgård. Carl undersöker kostnader för etsning eller maskingravyr. 

 

10. Sekreteraren sänder ut ”Nyhetsbrev” via mass-mail  27/2.  

Innehåll: Hemsidan, Fel i arbetsdagskalendern, Anmälan till årsmöte och anmälan till 

öppethållande. 

 

Mötet avslutades med delning av kvarvarande semlor. 

  

 

http://www.sdhf.se/

