
Minnesanteckningar från Styrelsemöte i SDHF 2005-02-02, 1800 - 2130 

 

Närvarande: Lars Gustafsson, Steven Eriksson, Robert Hjälte, Thomas Brzokoupil och 

Hans Örnhagen som också sammanfattat minnesanteckningarna. 

 

1 Mötet öppnas 

 

2 Deltagande i Båtmässan i Stockholm 5 – 13/3   

Vi har fått erbjudande att utan kostnad få en monter på Båtutställningen 2005. Under 

förutsättning att vi kan finna en bemanning för arbete med transport av föremål till och 

från mässan samt bevakning av montern under veckan skall vi deltaga. Bert W 

undersöker möjligheten att få fram en eller flera låsbara glasmontrar samt hjälp med 

skyltar. Försäkring om c:a 2000 kr måste betalas av den som ställer ut. Kontrollera om 

detta kan ingå i SMM åtagande. Nytt styrelsemöte med planering av utställning kallas till 

slutet av februari.    Ansv Hans 

 

3 Årsmöte 19/3 

Datum för årsmöte 2005 har beslutats till 19/3. Klubbmästaren har tryckt upp kallelse 

som med styrelsens hjälp kuverterades och postades efter styrelsemötet. Programmet blir 

det från i höstas uppskjutna föredraget av Finn Rideland. 

Kontakt med valberedning sker genom Hans försorg 

Revisorer kontaktas av Lars 

Förutom fasta punkter på årsmötesagendan kommer lägesrapport om ”pinns” Lars och 

”muggar” Thomas.   Ansvarig för årsmöte  Lars 

 

4  Redovisning av preliminärt ekonomiskt resultat för 2004 

Vår ekonomi är god men Signallinan som utkom med 3 nummer under 2004 drar allt mer 

pengar. Vi skall försöka sänka denna kostnad genom att offerter från andra tryckare skall 

tas in. De större evenemangen med catering har givit gott tillskott i kassan. 

     Ansv Lars 

 

5  Sjögårdens promenad på Djurgården 13/4 

Vi beslutar att bemanna Dyktankhuset 1800 – 2000 för att ta emot Sjögårdens vandrare

     Ansv Lasse och Jaan 

6  Inbjudan till Norge 15 – 17/4    

Inbjudan till Norge presenterades. Finns på hemsidan. Vore bra om vi kunde få ihop 

tillräckligt med folk för en minibuss. Hans finns på Gullholmen och kan ge logi natten 

mellan torsdag och fredag. Diskuteras vidare på årsmötet. 

 

7  Skärgårdsmässa 28 – 29/5? 

Vi belutar att hålla öppet under Skärgårdsmässan.   Ansv Steven 

 

8  Arbetskvällar under våren 

Vi behåller tredje tisdag kväll 18 – ca 21. Avsikten är att komma igång med några 

projekt. Bert W har lovar att finna lämplig person vid SMM för att handleda oss. Ev skall 

påminnelse gå ut via e-post dagarna innan. 



 

9  Öppethållande under 2005 

Kalender finns på hemsidan. Anmälan om öppethållande görs till Hans som sedan 

uppdaterar kalendern på hemsidan. 

Steven påpekar att det vore bra om vi har en komplett öppetkalender klar till båtmässan. 

     Ansv. Alla 

 

10  Möte med SMM i närtid 

Bert och Hans skall i närtig träffa Hans Lennart Olsson på SMM för beslut angående 

R1,dykarklocka, ångpanna och plan för ”lättbetonghuset” Ansv Hans  

 

11  Redovisning av kontakter med Malmö Museum ang Triewald  

Hans har haft hontakt med Malmö Museum ang Triewaldsamlingen. Den upptar på 

tekniska museet i Malmö en yta av ca 100 m2 och innehåller såväl föremål som dockor 

illustrerande möten och personer från tiden. Museet har lovat hjälpa till med att finna ev 

dykrelaterade föremål i sina magasin.   Ansv Hans 

 

12  Planer för ångpanna och betonghuset 

En skiss på hur ”lättbetonghuset” kan användas till värdefull utställningsyta har 

presenterats för Mats R, SMM. Ev kan det finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd för att 

genomföra flytt av ångpanna och omändring av lokaler. Ansv Hans 

 

13  SR inspelning. Möjlig användning vid Ub-räd.klockan 

Ordföranden skriver brev till SR för att begära tillstånd att spela upp ljudspår för publik 

Adress till lämplig person lämnas till ordf.  Ansv Jaan 

 

14  Innehåll i Signallinan nr 14. Planerad utgivning maj 

Faximiltryck av Dykarföreningens jubileumsskrift från 1967 planeras. SYR, Christian 

Nielsen tillskrives för tillstånd. Red mottager tacksamt artiklar och foto för publikation.

     Ansv Hans 

15 Övriga ärenden 

Sekreteraren ombedes sända kopior av undertecknat årsmötesprotokoll från 2004 till 

styrelsemedlemmarna. Det visade sig att vi endast hade via e-post utsända protokoll. 

     Ansv Carl 

Vi beslutar att kassören skall skaffa betalkort/bankkort för att underlätta 

kassahanteringen.    Ansv Lars 

Föreningen måste registeras. Blanketter införskaffas  Ansv Robert 

Lägesrapport ”Pinns” på årsmötet   Ansv Lars 

Lägesrapport ”Muggar” på årsmötet   Ansv Thomas 

Styrelseberättelse på årsmötet. Bifogas i förslag med detta protokoll. Synpunkter på 

komplettering och rättning till Hans senast 1: v i mars. Ansv Alla 

Vid penna och tangentbord: 

Hans 

 

Felaktigheter och kompletteringar påpekas snarast till hans@ornhagen.se 


