
Minnesanteckningar från Styrelsemöte i SDHF 2004-10-14, 1800 - 2130 

 

Närvarande: Lars Gustafsson, Bert Westenberg, Steven Eriksson och Hans Örnhagen som 

också sammanfattat minnesanteckningarna. 

 

1  Rapport från Rebreathermötet 2004   Carl 

För rapport se Nyhetsbrev 2 

Då Carl var sjuk berättade Lars att det varit ett lyckat evenemang. Man planerar en DVD 

på samma sätt som förra året. När det gäller DVD som ges ut i SDHF namn så måste vi 

ha ett styrelsebeslut på att innehållet är OK. Dvs ansvarige utgivare måste ha sett och 

godkänt innehållet innan det sprids. Vi måste också kontrollera vad som gäller avseende 

momsredovisning från försäljning. Lars eller Carl ser till att vi får papperskopior till 

arkivet av kallelse och program så att dessa kan bevaras till framtiden. 

 

2  Rapport från Ubåten 100 år i augusti 2004  Hans 

Hans redogjorde i korta drag för ”Drinken före måltiden” som avnjöts av 220 personer. 

För övriga detaljer se nyhetsbrev 2. Humans in Submarines innebar ett gott tillskott i 

kassan. Alla som var med och hjälpte till tackades i samband med fest som inbringade 

ytterligare medel. 

 

3  Rapport från Skeppsholmsdagen   Lars 

För rapport se Nyhetsbrev 2 

 

4  The Nautiek award till Dyktankhuset   Hans 

Vandringspriset som tilldelats SDHF skall delas ut i Hull. Beslutades att SDHF betalar 

flygbiljett för klubbmästaren för att kunna medverka vid Utdelningscermonien i Hull. 

Hans deltager också. Hans resa till Heathrow är en del i längre resa som täckes av andra 

uppdragsgivare. Lars skriver rapport om HDS mötet och priset för Signallinans 

julnummer. 

 

5  Redovisning av ekonomiska läget för SDHF  Lars 

Den ekonomiska situationen är god tack vare frivilligaktiviteterna i samband med 

Humans in Submarines och donationer till SDHF från Dr Flook (Se senaste Signallina) 

Dessutom väntar vi ytterligare inkomster vid kommande evenemang före nyår. 

 

6  Höstmöte 20/11  med Finn Rideland   Lars 

Lars har kontaktat Finn Rydeland (Se senaste Signallina) SDHF står för tågresa och 

hotell 1 natt vid DVÖ samt ett litet traktamente. Lars i egenskap av klubbmästare 

ansvarar för catering. Stöd av medlemmar påräknas. 

 

7  Planering för deltagande i Båtutställningen 2005  Alla 

Två låsta montrar och ev mer om vi kan finna bemanning för hela perioden. Hans lovade 

att försöka ordna bemanning under båtmässan. Frivilliga kan höra av sig. 

Bert undersöker möjligheten att få glasmontrar från SMM. 

Deltagandet sker under förutsättning att vi inte belastas med kostnader för deltagandet. 

SDHF utställning kan ev samordnas med SMM utställning.  Bert undersöker. 



 

8  Ombyggnad av blåbetonghuset   Hans 

Hans redogjorde för möjlighetet att ev kunna finansiera en ombyggnad av 

”blåbetonghuset”. Mats Rigelius är informerad. Största problemet frånsett finansieringen 

är att finna någon som vill ta hand om ångpannan. Hans driver ärendet. Bert ger stöd 

genom kontakter med SMM. 

 

9  Renovering av experimentkammaren   Hans  

Bert berättar att sannolikt kan Sanna Alesson Nyberg från SMM hjälpa oss att komma 

igång med några få objekt. Vilka dessa blir beror på behovsinventering som görs av Bert 

och Sanna vid lämpligt tillfälle. 

 

10  Aktionsplan för omhändertagande av ”hotade” föremål, 

     ROV, Treileben klocka, DNC dykarbåt, mötande klocka m.m. Bernt/Hans/Lars 

Bert berättar att Sutec ROV kan flyttas omedelbart. Hängs upp ovanför Doppingen. 

R1 skall hängas i takbalkar ovanför balustraden där TVn står. Wire och hållfasthetsfrågor 

avgörs av tekniker från SMM via Bert. Flyttas sedan i januari. 

Treilebenklocka flyttas vid senare tillfälle 

Hans tarkontakt med PA Hallberg angående dykarbåten Unn som måste räddas intakt dvs 

man får inte riva något av dykpaneler eller annat. Ref görs till tidigare brev. 

. 

11  Uppdatering av hemsida och egen domän  Carl/Lennart/Robert 

Bordlades då ingen av de ansvariga var närvarande. 

 

12  Öppethållande rapport och planering   Alla 

Bordlades tills vidare. 

 

13  Inventering och föremålsregister   Alla 

Hans anmälde att det nu finns ett datoriserat register över föremålen. Skall uppdateras vid 

inventering första arbetskvällen i januari. 

 

14 Signallinan Nr 13 Plan utgivning dec-04  Hans 

Lars skriver artikel om HDS mötet och Nautiek priset. Hans har nog material liggande för 

att fylla resten. Arbetet påbörjas 25/11. Alla är välkomna att bidraga med information och 

nyheter i kortform. 

 

15 Innehåll i Nyhetsbrev    Alla 

Innehållet godkändes och sänds som e-brev via Carl. Hans lägger in det på hemsidan 

16/10. 

 

16 Övriga ärenden    Alla 

a) Bert visade en CD med foto av föremål från Dyktankhuset. Detta är ett smakprov på 

hur det kan bli. Ett kontrakt som reglerar rättigheter till och användningen av bilderna 

skall upprättas.     Bert 

 



b) Bert informerade om att parkering av bilar runt Dyktankhuset förmodligen kommer att 

regleras hårdare i framtiden. Vi måste garanteras ett antal fasta platser (Minst 3-5) för att 

kunna arbeta i huset (Ordförandes synpunkt adderad efter mötet). Bert 

 

c) Beslutas att ge Lars i uppdrag att ta fram en ”Pin” med vår logga. 20 mm hög i relief. 

Brons eller kopparfärgad. Total max ram för hela projektet 15000:- 

Lars informerar styrelsen när prototyp föreligger.  Lars 

 

d) Hans presenterar ett tackkort eller vikt korrespondenskort med motiv av tungdykare. 

Beslutas att Hans undersöker vidare om det blir ekonomiskt lönsamt att producera dessa 

för försäljning vid Dyktankhuset.    Hans 

 

e) Beslutas att vi går med i Sth Sjögårds hemsida. Kostnad 500:- Betalas av Lars. 

Ingen kan medverka vid Planeringsmöte 3/11 för Skeppsholmsdagen 2005. 

 

f) Bert informerar om intresse från STV att göra inspelning av en skådespelar dialog i 

Dyktankhuset. Styrelsen avgör efter att ha tagit del av mer info rörande projektet. 

     Hans /Bert 

 

g) Lars har evenemang med Interspiro 2/11 kvällstid. 

 

Vid penna och tangentbord: 

Hans 

 

Felaktigheter påpekas snarast till hans@ornhagen.se 

 

  


