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1. Ordförande öppnade mötet, föregående mötesprotokoll godkändes agenda upplästes. 

2. Pannhuset är nästan klart lite arbete återstår, dock hinner vi bli klara med inomhus 

arbetena till våren då markarbetena utomhus vidtar. Hans Ö vill särskilt tacka Lars H 

som samordnat detta extrajobb. 

3. Ekonomi redovisning för 2006 är ännu inte helt klar men ekonomin är god och i 

balans, Hans Ö och Lars G ordnar med ekonomiredovisning inför årsmötet. 

4. Styrelseberättelsen för 2006 ännu inte helt fastställd, Hans Ö filar på denna så att den 

blir klar i tid till årsmötesutskicket. 

5. Lars G meddelar att han behöver ideer och hjälp att tillverka äldre verktyg att använda 

i samband med klockdyk projektet. Det handlar om smide och Nagamon A säger sig 

ha kontakter och lovar att hjälpa till med detta, Hans B kan bidra med bilder av dito. 

6. Kontakt med sponsorer har legat nere en tid dessa återupptas efter årsmötet och 

äventyrsmässan då Lars H får mera tid. 

7. Kallelse till årsmötet skall innehålla kallelse, styrelseberättelse och inbetalningskort 

för 2007. Lars G översänder abstract på sitt föredrag till Hans Ö för vidarebefordran 

till mässan. Lars H översänder info om inträde, busstransport och öppettider för 

mässan och årsmötet till Hans Ö. Vildmarksmässan den 16-18 mars bemannings 

samordnare Lars H öppet tider Fre – Lör 10-18  Sön 10-16 . Hans Ö meddelar att 

föreningen fått tillgång till DVD filmer som kommer att kunna visas på årsmötet. 

8. Dykningens dag Hans Ö arrangerar Nagamon A ordnar med ställning för att ställa vid 

kajen för att dyka tungt ifrån denna får stå kvar till skärgårdsmässan 2 veckor senare. 

9. Fahnehjelm jubileum i Stockholm den 28 juli, Hans B arrangerar kallelse. Behöver 

sändas ut snarast till skandinaviska föreningar som vill / kan komma att delta ev. 

blänkare även i Signallinan 19. Kopparplåt beställes av Hans Ö och Hans B. 

10. Sinallinan 19 , behöver fler som bidrar med artiklar och annat. Kontakta Hans Ö. 

11. Hans Ö har från Filmarkivet i Grängesberg fått DVD på filmmaterial som kommer 

från Bengt Börjesson, donerat till föreningen och lämnat till Grängesberg i höstas. Det 

är valda delar av dessa som kommer att visas på årsmötet. 

12. Resultat från enkät, Endast 3 svar har inkommit detta får bli en punkt för årsmötet. 

13. Inga övriga ärenden, Hans Ö avslutar mötet. 
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