
Protokoll SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på Galärvarvet i Stockholm 2007-06-12 

 

 

 

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

2. Sponsorer, frågan ajourneras tills Lars H är närvarande. Det bestämdes att Lars G skall 

sända en lista till Hans Ö med dem som betalt sponsoravgifter för i år för införande av 

lista över ”sponsorer utan annons” i Signallinan  

3. Stenläggning vid entrén. Vi vet ännu inte när SMM har planerat stenläggning. Vi 

hoppas att få den lagd innan hösten. Är trä trallar ett alternativ? Hans Ö undersöker. 

4. Åtgärdslista: Magnus ordnar med ljudspelare för SVEA, Nagamon undersöker 

möjligheten att få en egen ställning som vi kan ha vid kajen då vi arrangerar dyk. Hans 

B flyttar in telejacket till disken i entrén. Hans Ö lagar golvet vid Doppingen samt 

kollar möjligheten till ett permanent tak till ROVn. Lars G har planer för dykarklockan 

som han snart skall dyka med han överväger att hänga upp den i museet. Lilla 

kammaren och Räddnings klocka behöver målas här har vi ingen ansvarig i nuläget. 

5. Plan för aktiviteter: Öppethållande under sommaren fortsatt svårt, men under mötet 

ringdes några samtal som räddade upp situationen något. Hans B har öppet i 

dyktanken helgen 28/7 då vi firar ALF 200 år. Ingen inbjudan går ut då det ligger mitt 

i semestertider. Skeppsholmsdagen arrangeras söndag 9/9 Hans.B ansvarar. Höstmötet 

hålls Lördag 13/10 temat är ALF 200 år vi har en heldag på dyktankhuset med 

stadsvandring 15:00 -17:00 öppet hus till 18:00 föredrag till 19:00 därefter mat och 

PUB i vanlig ordning. Föredrag HB, anmälan till LG , mat catering Magnus. 

6. Fahnehjelmspin projektet avslutat, vi tackar Lars G för ett bra jobb. 

7. Erfarenheter från vårens aktiviteter, ajourneras till senare då fler medverkande deltar. 

8. Signallinan  nr19. Sponsorer som skall vara med? (se p2 lista). 

9. Övriga ärenden: Föreläsningar hålls på museet i Byxelkrok och Polen under sommar 

och höst. Hans B redovisade en del forskningsmateriel rörande ALF. 

10. Varpå Hans Ö avslutade mötet. 

 

 

 

 

Närvarande: Hans Ö, Lars G , Magnus L  samt Hans B. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

------------------------------  ------------------------------ 

Hans Bohlin   Hans Örnhagen 

  


