
 

Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på Galärvarvet, 2005-10-04 

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Bert Westenberg, Jaan Joandi, Thomas Brzokoupil, 

Robert Hjälte, Nagamon Andersson, Lars Gustafsson och Hans Bohlin. 

 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Genomgång av agenda. 

3. Restpunkter från tidigare möten, Ljudinspelning vid räddningsklockan Jan undersöker 

vidare om det finns ytterligare någon möjlighet att slippa kostnaden 4 – 5000:- för att 

använda inspelningen publikt. återkommer på nästa möte.  

4. Bert W påpekar att det ännu inte beslutats att SMM tar kostnad för ”Carlssonplåt” 

Förra portokollet kompletteras där för med ett frågetecken. (Sedan mötet 4/10 har 

SMM belsutat ta kostnaden för plåten) 

5. Redovisningar: Skärgårdsmässan 28-29/5 blev succse med många besökare totalt 160 

personer. Kulturhusens dag likaså samlade 190 personer på lördagen 10/9 och 133 

under söndagen 11/9. UV-filmaren Bengt Börjesson på besök. Även 2 personer som 

vill donera utrustning. Hans B sköter dessa kontakter. 

6. Som nämndes på föregående möte så skall SDHF försöka att få ersättning från SSM  

för öppethållandet av tankhuset, Hans Ö tillskriver SSM i frågan. 

7. Hans Jonsson som har dyk museum i Byxelkrok på Öland, inbjuder intresserade att 

hålla föredrag om dykeri historia, Hans Ö har besökt Byxelkrok vid två tillfällen i 

sommar i detta ärende och rekommenderar alla hugade ett besök. 

8. HDS i England har årsmöte i Bristol 8-9 oktober Lars G är inbjuden för att hålla ett 

föredrag om Arne Zetterström, samtidigt som han återlämnar vandringspriset Nautic 

award. 

9. Höstmötet om Svenska miniubåtar den 15 oktober har redan så många anmälda att 

klubbmästaren flyttat föredraget till båt hall 1 för att få bättre med plats. 

10. Julmöte vid Untran uppströms i Dalälven, Nagamon A har preliminär bokat för 

föreningens räkning 10-11 december, detaljer kommer snart ut på hemsidan. 

11. Klockdykning i Bergen 4-5 november, beslut togs att inte närvara med Treileben 

klockan i år. Bert W har ordnat så att klockan skall flyttas från Vasa museet till 

Dyktankhuset under hösten. Ev. intresserade att resa till Bergen kontakta Lars G. 

12. Fahnehjelm pin skjuts på framtiden då Lars G som driver projektet har mycket annat 

att stå i under hösten. 

13. Koppar plåten på Carlson huset på Falugatan 6, Hans Ö och Bert W jobbar vidare för 

att förverkliga projektet. Nästa plåt-projekt blir tillägnat Arne Zetterström.  

14. Tryckning av inbetalningskort/infofolder är i slutskedet layouten har slutjusterats. 

15. Signallinan manusstopp v 46, bidrag önskas kontakta Hans Ö. (Tillägg 17/10 

Signallinan nr 15 nu komplett. Går i tryck v 42 för att kallelse till julmöte skall komma 

ut i tid) 

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

arrangörer sökes. Magnus Höög skall tillfrågas. (Tillägg 17/10 Panne Träff har lovat 

hjälpa till att förverkliga idén med möte i Gbg. Se Signallinan nr 15) 

17. Kontakt med sponsorer, punkten ajourneras tills vidare Hans Ö ber om ursäkt för 

missad kontakt med Lars Holm. 

18. TDB UN1308 Hans Ö meddelar att det går trögt att få svar i frågan, samtidigt som 

Lars G informerar om att båten rustats på för att ersätta en dito som fått motorhaveri i 

Karlskrona, vilket inte enbart är av ondo. Vi får anledning att återkomma i frågan. 



19. Övriga frågor: Ångpanne huset skall byggas om förberedelserna är i full gång att ta ut 

pannan genom taket, entreprenörer är kontaktade SMM och Hans Ö förbereder som 

bäst. Hans flaggar för att det kan komma att behövas frivilliga som utför arbete med 

omflyttning och tak arbeten, Bert W föreslår att man kan inhysa långväga gästarbetare 

i isbrytaren Sankt Erik vid behov. Mötet tar en paus och samtliga närvarande besöker 

ångpanne huset för att ta del av problematiken. (Tillägg17/10 Thomas B har tagit fram 

en plan för ”takarbetena”. I samband med flytt av förråd till container kommer 

förundersökning att göras) 

20. Vi har fått ett ex av en fransk dykerihistorisk tidskrift. Lars G ombesörjer så att de 

hamnar på vår sändlista för Signallinan. 

 

21. Hans Ö tackar alla för visat interesse och avslutar mötet. 

 

 

 

Vid Protokollet   Justeras  

 

 

 

Hans Bohlin    Hans Örnhagen 


