
Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset i Stockholm 2006-06-10 
Närvarande: Hans Örnhagen, Lars Gustafsson och Hans Bohlin. 

 
1. Föregående protokoll, inga synpunkter. 

2. Rapport och plan för aktiviteter 2006: Skärgårdsmässan var välbesökt Ca: 300 personer på två 

dagar. Öppethållande under sommaren ?  Mötet konstaterar att extraordinära åtgärder behövs 

för att fylla på listan med öppethållare, de närvarande fyllde på med sina namn i juni samt 

beslöt att övriga styrelsen får i uppdrag att försöka fylla listan genom rundringning till hugade 

öppethållare bland medlemmarna. Lars G kontaktar styrelsemedlemmarna om tillväga gångs 

sätt och namnlistor. Hans B meddelar att inga planer för aktiviteter under skeppsholmsdagen 

ännu tagit form, förslag från styrelsen om påklädning av dykare framfördes. 

3. Nye chefen på SMM Robert Olsson skall kontaktas för besök på dyktankhuset någon dag 

under sommaren. Hans Ö kallar berörda. Pga semestrar kan det inte bli förrän 14/8. Styrelsen 

kallas när tidpunkt på dagen blivit bestämd. Se också p 5. 

4. Projekt pannhuset: Fortskrider något försenat. Golvet är slipat och rengjort, väggarna delvis 

spacklade. För närvarande monteras dörrar och en vägg förstärks. Senare i sommar kommer 

golvmålning och elektrifiering att utföras. Hans Ö hoppas att det hela skall vara klart före 

höstmötet. Lars G informerar om ekonomin för Pannhus. Under sommaren 2006 får gamla 

entrén användas. 

5. Nytt avtalsförslag föreligger, Hans Ö mailar det till styrelsen vilka anmäler ev. synpunkter till 

Hans Ö senast 28 juni. När styrelsenssynpunkter kommit meddelas dessa via Hans till 

kontaktpersonerna Bert W och  Hans Lennart Olsson. Tanken är att punkten skall finnas med 

vid mötet med Robert Olsson i augusti. 

6. Fahnehjelm pin, Lars G fortsätter sina ansträngningar att få fram en bra produkt till ett vettigt 

pris. Kanske i tid till nästa års jubileum. 

7. Koppar plåten Falugatan har vi inte sett ännu, men vi förväntar att den skall finnas klar till 

höstmötet då den skall monteras. 

8. Kontakt med sponsorer, bordlägges. 

9. Signallinan  No 17 presenterades vilket blir ett fylligt nummer. Den går snart i tryck. 

10. Kontakt med utländska föreningar i Danmark och Polen. En dykhistorisk weekend planeras i 

St Petersburg alternativt Warsawa under våren 2007. 

11. Höstmötet bestäms till 7 oktober, Jaan Joandi skall vidtalas om att biträda klubbmästaren med 

div. förberedelser. 

12. Övriga frågor:  

 a; Hans Ö planerar att ha officiell invigning av pannhuset i samband med höstmötet 

som bestämdes till den 7 oktober.  

 b; Lars G påtalar behovet att se över skadedjursskyddet innan hösten. Det gäller i första 

hand gnagare, men även annat kan vara aktuellt. Vi avser att dryfta frågan i samband med annat 

ärende med Mats R.     

 c; En ytterligare sak att diskutera är ett "uppsmörjningsbesök" för SMM personal under 

hösten, allt för att underlätta samarbetet.  

 d; Två större donationer av föremål har skett under försommaren Hans Ö arbetar med 

registrering samt skriver tackbrev.  

 e; Hans B påtalar att nästa sommar i juli så infaller 200 års dagen av AL Fahnehjelms 

födelse. Hans menar att det vore riktigt att hedra hans minne med någon form av arrangemang, 

styrelsen bifaller förslaget och ger Hans.B uppdraget att sätta ihop en arbetsgrupp för ändamålet.  

 f; Årsmötet 2007 bestämdes till den 17 mars. 

13. Hans Ö tackar för visat intresse och avslutar mötet.                                                                                                                                                                                                                                          
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