
Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset i Stockholm 2006-01-25 
 

1. Ordförande öppnade mötet, mötets godkännande av föregående mötesprotokoll och dagens 

agenda redovisades. 

2. Aktivitetsplan för 2006, skärgårdsmässan i slutet av maj, Steven Eriksson är sammanhållande 

Nagamon Andersson assisterar. Föreläsningar i Byxelkrok på Öland, både Lars Gustavsson 

och Hans Örnhagen är inbokade att hålla föredrag till sommaren även andra inbjudes att 

föreläsa där. Skeppsholmsdagen den 10 september, Hans Bohlin är sammanhållande. Övrigt, 

prova på tungdyk samt special arrangemang i dyktanken nämndes men inga tidpunkter 

fastslagna. Dykexpo och Äventyrsmässan sammanfaller i år med vårat årsmöte i Göteborg 

varför vi inte kommer att ha någon representation där. 

3. Lars G meddelar att besöks statistiken inte är helt klar han skall dubbelkolla mot gästboken, 

redovisar till Hans Ö i god tid före årsmötet den 18 mars i Göteborg. 

4. Lars Gustavsson berättar om sina besök i Bristol och Bergen som båda var mycket lyckade 

arrangemang, med Lars som föredragshållare på båda mötena och klockdykning på 

programmet i Bergen. 

5. Ekonomisk rapport för 2005 samt ekonomisk plan för 2006 föredrogs. Lars G meddelade 

resultatet som i stort överensstämde med budgeten för 2005, omsättningen blev 94530 kronor 

och resultatet + 8000 Kronor. Detaljer redovisas vid årsmötet. 

6. Hans Ö berättar om planer att sätta upp Treileben klockan i en dävertstock på pannhusgaveln. 

Han skall diskutera saken vidare med berörda personer. 

7. Arbetet i pannhuset fortgår, containern är på plats och efter kvällen så kommer det mesta att 

vara överflyttat, arbetena i huset har redan börjat med bilning och kommer att fortsätta med el- 

och rördragning under februari. Då vi nu kommit så långt med arbetena så tillskriver Hans Ö 

nu Föreningen för ubåtsvapnets 100 årsjubileum om överföring av de utlovade pengarna. 

8. Dykarbåten 1309 Unn. Flottan har tillskrivits rörande SDHFs önskemål om donation. 

9. Lars G fortsätter arbetet med en Fahnehjelm-Pin han har fått preliminär förslag och arbetar 

vidare, återkommer med förslag senare. 

10. Kopparplåten på Falugatan 7, Emil Carlssons verkstad, Bert W meddelar att SMM där man nu 

är införstådd med att det blir en serie plåtar har haft synpunkter på utformningen. Bert kollar 

om detta kan vara klart till skärgårdsmässan i maj då vi planerar uppsättningen. 

11. Singnallinan No 16 går i tryck i februari, manusbidrag önskas. 

12. Kontakt med sponsorer, punkten bordlägges till senare möte. 

13. Årsmöte i Göteborg 20060318, preliminärt program finns på hemsidan, mer info kommer. 

14. Container och flytt av förråd, se punkt 7. 

15. Nytt brukar avtal mellan SMH och SDHF skall upprättas samt föremålslistor revideras och 

justeras ytterligare, styrelsen lär få anledning att återkomma till frågan. 

16. Styrelsen beslutar att Lars Gustavsson 610104-0035 får fullmakt att såsom kassör och 

firmatecknare ansöka om Bank/uttagskort för föreningens konto 4400251-7.  

 

17. Övriga ärenden: Lars G har kontaktats av Denny Blom från Karlskrona med förfrågan om vi 

möjligen skulle kunna ta emot en piketkammare, och enligt Försvars forum är det fullt möjligt 

att vi skulle kunna ta emot materiel, men vi har ju begränsat med utrymme i dyktanken. Jaan 

Joandi berättar att han fortsätter att bearbeta Ljudarkivet SR om ett tillstånd att spela upp ett 

gammalt radioreferat vid räddningsklockan. 

18. Ordföranden avslutar mötet och tackar för ett gott arbete under kvällen. 

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Bert Westenberg, Jaan Joandi, Nagamon Andersson, Steven 

Eriksson, Lars Gustafsson och Hans Bohlin. 

 

Vid Protokollet   Justeras  

 

 

Hans Bohlin    Hans Örnhagen 


