
 

Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på Galärvarvet i Stockholm 2006-03-07 
 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Mötet godkände föregående mötesprotokoll och dagens agenda redovisades. 

3. Skärgårdsmässan 27-28/5. Tungdykning ser ut att kunna förverkligas, Nagamon 

ordnar med utrustning och Lars G med dyktillstånd och kontakter med andra som 

kan tänkas delta i och runt tanken. Reidun Stenbeck har anmält önskemål om att få 

filma ev. uppsättning av kopparplåten på Falugatan under fredagen. 

4. Skeppsholmsdagarna, Stockholms sjögård, Hans B ny kontaktman. 

5. Hans Ö informerade om betalande arrangemang, detta är förhållandevis lönsamt för 

föreningen, då vi kan tillhandahålla viss service och få betalt av andra föreningar 

och företag. 

6. Revisionen inför årsmötet är utförd och godkänd, Lars G redovisade slutgiltiga 

siffror. 

7. Valberedningens har lämnat ett färdigt förslag inför årsmötet, endast en vakans 

återstod att fylla, vilket Hans Ö ordnade genom ett telefonsamtal. 

8. Hans Ö redovisade pannhusbyggnationerna vilka framskrider enl. plan dock har 

ångpannelyftet flyttats framåt pga. snöhinder, arbetet med genomgången mellan 

husen är grovt färdigställd. 

9. Brukaravtalet med SMM diskuterades ordförande hade synpunkter på vissa 

formuleringar samt även om ansvarsfördelningar, vissa klarlägganden och 

omskrivning krävs innan vi kan ta beslut i frågan. Hans Ö kontaktar SMM, Hans B 

kollar med försäkringsbolag om lämplig ansvarsförsäkring för SDHF. 

10. Produktion av Fahnehjelm pin fortgår, Lars G har fått offert från Taiwan beställning 

nära förestående totalkostnad torde bli 10-15 tusen kronor, vi återkommer i frågan. 

11.  Kopparplåt på Falugatan i samband med skärgårdsmässan. SMM utformar och 

producerar, punkten kvarstår. 

12. Kontakt med sponsorer, punkten ajourneras tills vidare. 

13. Årsmötet i Göteborg, Lars G har fått in 22 anmälningar men programmet är ännu 

inte fastställt varför hemsidan ej kunnat uppdateras som utlovat. 

14. Övriga frågor:  

  - Registreringsbevis till Lars G.  

  - Deklarationsblanketter lämnas till Hans Ö.  

  - Den 19 mars håller Steven Eriksson öppet för en grupp finländare 

     som gästar galärvarvet.  

  - Hans Ö har kontaktats av Stig Hermansson från Uddevalla 

     rörande Carlsson material som finns kvar sedan dykarfirman 

     Hajen förvärvade firman Carlsson, vidare kontakter skall tas. 

  - Danmark, DHS England gästar Köpenhamn 4-7 Maj ingen 

     officiell inbjudan har gått ut men intresserade från SDHF är 

     välkomna. 

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

 

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Nagamon Andersson, Lars Gustafsson, Lennart Kattel och Hans 

Bohlin. 

 

 

Vid Protokollet   Justeras  

 

 

 

 

Hans Bohlin    Hans Örnhagen 


