
 

 

Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på galärvarvet i Stockholm 2006-08-14 

 

 

 

1. Föregående protokoll, inga synpunkter. 

2. Plan för aktiviteter 2006: Skeppsholmsdagen. Hans B planerar påklädning av tung 

dykare,  Nagamon och Hans Agerstig är vidtalade. Öppethållande: under sommaren 

har varit svårt att genomföra, många i styrelsen har fått ha öppet upprepade gånger. 

Höstmötet: kommer att hållas 7/10 med skyltuppsättning vid Falugatan, ev. föredrag 

om Emil Carlsson av Reidun Stenbeck. Samt en lättare måltid, utskick om höstmötet 

sköts av Lars Gustafsson medan Lars Holm tar emot anmälningar till höstmötet. 

Detaljer kommer på hemsidan. 

3. Nye chefen på SMM Robert Olsson kommer på besök till dyktankhuset den 18/9 Hans 

Ö önskar att styrelsen deltar då vi kommer att diskutera avtalet. 

4. Boken om Dyktankhuset på Galärvarvet är helt slut, vi planerar nytryck snarast Lars G 

har detaljer i ärendet. 

5. ROV, klocka samt plats att ställa ut dessa diskuterades, Hans Ö berättade om ROVn 

och dess historia samt delgav oss också sina visioner om föremålen. 

6. Pannhuset: Bygget är i det närmaste färdigt, vad som återstår innan vi kan börja inreda 

är viss belysning samt stenläggning på utsidan, Hans Ö hoppas att få Djurgårds-

förvaltningen att engagera sig i den frågan 

7. Förlängning av avtalsförslag diskuterades, Hans Ö mailar det till styrelsen vilka 

anmäler ev. synpunkter till Hans Ö senast 28 juni.  

8. Fahnehjelm pin, bordlägges. 

9. Koppar plåten Falugatan finns nu klar och uppsättning planeras till höstmötet i 

oktober. 

10. Kontakt med sponsorer, Lars Holm redogjorde för sina förslag om olika nivåer för 

sponsor medlemmar, förslaget gillades av styrelsen som uppmuntrade Lars att sondera  

bland sponsorerna. 

11. Signallinan 18 Hans Ö önskar förslag till artiklar och innehåll 

12. Kontakter med utländska föreningar, HDS Polen genomför en ”Retrodiver day” i 

slutet av september. Lars G  representerar SDHF med ett föredrag om Zetterström. 

13. Nya föremål Hans Ö meddelar att huvuddelen av de senaste donationerna nu är 

registrerade i föremålsregistret, vi behöver dock inventera detta i samband med med 

kommande omflyttningar i lokalerna. Tack kort är utsänt till berörda. 

14. Övriga frågor, inga övriga frågor diskuterades. 

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

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Lars Gustafsson, Lars Holm, Steven Ericsson Jaan 

Joandi samt Hans Bohlin. 

 

Vid prottokollet:   Justeras: 

 

Hans Bohlin   Hans Örnhagen 

 

  


