
 

 

Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på galärvarvet i Stockholm 2006-11-15 

 

 

1. Föregående protokoll, inga synpunkter. 

2. Möte med nye chefen på SMM Robert Olsson kommer på besök till dyktankhuset 

den 23/11 klockan 18:00 vi räknar med att vi blir 11 personer, Lars H ordnar med 

buffé. 

3. Hans Ö frågar ånyo om det är någon i styrelsen som är beredd att skriva på de 

tidigare diskuterade lånekvitton som SMM önskar för att låna ut sina föremål till 

föreningen. Ingen tycker att det är en bra idé, vi beslutar att ta upp frågan den 23 så 

får mötet utvisa. 

4. Pannhuset börjar ta form. Dykare har flyttats ut till det nya utrymmet.  Hans Ö 

berättar att han tagit in offerter på markarbetet invid den nya entrén vilka han har 

för avsikt att finansiera ur egen ficka för närvarande då våra medel för arbetena är 

slut. Det finns en liten möjlighet att SMM kan ta kostnaden. 

5. Kontakt med sponsorer: Lars H berättar att han varit i kontakt med en sponsor och 

att det förslag som vi diskuterat tidigare ser ut att vara rätt, han skall kontakta 

ytterligare några företag lokalt och planerar även att besöka ett par av våra 

sponsorer i Göteborg.  

6. Plan för aktiviteter 2007: Vildmarksmässan 16-18 mars Lars H. ansvarar, i 

anslutning till denna så kommer vi att hålla årsmöte på Lördagen 17:de vi hoppas 

kunna hålla ett föredrag av ex.vis Bertil Ljung för att senare återsamlas vid 

dyktankhuset för årsmöte och vidare samkväm. Hans ordnar föredragshållare. 

Dykningens dag arrangeras av Tidningen DYK i samarbete med SSDF och SDHF 

den 19 maj Klockan 10-19 i Galärparken, alltså i anslutning till och i 

dyktankhuset. Hans Ö ansvarar. Skärgårdsmässan 25-27 maj vi håller huset öppet 

och arrangerar ev. tungdyk invid kajen. Steven E ansvarar. Skeppsholmsdagen 

arrangeras i september vi håller huset öppet ev. samarbete med DK- dykvännerna. 

Hans B ansvarar. Öppethållande under året, hur göra ?? Hans Ö uppmanar 

styrelsen att klura på olika sätt att få medlemmar att hålla öppet i huset under 

kommande säsong. 

7. Fahnehjelm pin Lars G tar nya tag, den förra helfiguren blev för plottrig den nya 

satsningen blir för en Fahnehjälm efter en polsk förlaga, medel finns. 

8. Signallinan Nr 18 är snart klar att gå i tryck, Hans Ö frågar om det finns några 

ytterligare bidrag som skall med inför tryckningen. 

9. Donation av material från Bert W som har städat i samband med flytten söderut. 

10. Nya föremål från Interspiro, marinen och annat Hans Ö sköter tackbrev i 

förekommande fall. 

11. Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet. 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Närvarande: Hans Örnhagen, Bert Westenberg, Lars Gustafsson, Lars Holm, Steven 

Ericsson Jaan Joandi samt Hans Bohlin. 

 

Vid prottokollet:   Justeras: 

 

Hans Bohlin   Hans Örnhagen 

 


