
Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på galärvarvet i Stockholm  

2005-06-01 

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Lars Gustafsson, Steven Eriksson, Nagamon Andersson 

och Hans Bohlin 

 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Genomgång av agenda. 

3. Restpunkter från tidigare möten, Ljudinspelning vid räddningsklockan ajourneras till 

nästa möte.  

4. Redovisningar: Innehåll i Signallinan No 14 visades, utges i juni. Skärgårdsmässan 

blev succse med många besökare totalt 160 personer, museet hade gratis entré under 

större delen av helgen vilket säkert bidrog till många besökare. Hans Ö skall ta upp 

frågan om uteblivna intäkter med SMM, Steven E blir ansvarig för skärgårdsmässan 

även nästa år.  Hans Ö redovisade en del arbeten som han gjort i dyktankhuset bland 

annat ny upphängning av R1an samt en ny elegant placering av TVn.   Hans Jonsson 

som skall inviga ett dyk museum i Byxelkrok på Öland har tillfälligt lånat en Draeger 

teleskopkammare från föreningen samt övrig materiel från SMM. Ombyggnad av 

ångpannehuset, Hans Ö informerade om förberedande arbeten samt ev. arbetsdagar till 

hösten, Hans B ordnar med hyllplan till förrådshyllan. 

5. Arbetskvällar ställs in över sommaren juni-augusti återupptas senare, info kommer på 

hemsidan. 

6. Kommande möten: Styrelsen agerar för att förlägga årsmötet 2006 i Göteborg ev. 

personer som kan arrangera evenemanget efterlyses. Höstmöte planeras till 8/10 tema 

”Svenska mini ubåtar”.  Julmöte planeras av Nagamon vid något av kraftverken 

uppströms Dalälven troligen i början på december, återkommer närmare med datum. 

7. Klock dykning i Bergen Norge 4-5 november 2005, föreningen planerar att delta med 

en svensk klocka den som ligger närmast till hands är Cassel klockan som döks senast 

av Bo Cassel i september 1960. Hans B är projekt ledare och sonderar bl. transport 

alternativ och kostnader. 

8. Produktion av Fahnehjelm pin, Lars G forcerar. 

9. Kopparplåt till Falugatan på Emil Carlssons verkstad, beställs av Hans Ö och betalas 

av SSM. 

10. Inbetalningskort/reklamfolder behöver nytryckas Hans Ö ordnar. 

11. Kommande arrangemang i Dyktankhuset: Mariningenjörsföreningen, Inter Spiro 

ordnas av Lars G. Besök av Vasamusei vänner 050830 samordnas av Lars G. 

Kulturhusens dag 10-11 september samordnas av Hans B. 

12. Styrelsen beslutade att utfärda firmatecknare fullmakt åt kassören Lars Gustafsson för 

att möjliggöra utfärdande av bankkort. 

13. Övriga frågor:  

a) Tungdykarbåten 1308 Unn. Hans Ö ställer frågan om en möjlig donation till 

SSM/SDHF.  

b) Hans Ö påminner om Bertil Jungs intresse att donera pengar för införskaffande 

av kopparhjälm. 

 

Vid Protokollet   Justeras  

 

 

Hans Bohlin    Hans Örnhagen 


