
Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på galärvarvet i Stockholm 2007-12-11 

 

 

 

1. Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående mötesprotokoll godkändes, agendan upplästes. 

3. Kontakt med sponsorer, punkten tas upp senare i protokollet. 

4. Lars G informerar om ekonomin för dec 2007, det ser hyggligt ut. Styrelsen beslutar 

att LG budgeterar/ser över kostnader i samband med det kommande årsmötet i 

Lysekil. 

5. Elsanering av Dyktankhuset: Hans Ö presenterade en handlingsplan med ett antal 

viktiga punkter som bör åtgärdas för att modernisera och förbättra säkerheten i huset. 

Styrelsen beslutade att följa listan (bilagd kallelse till styrmöte) utom vad gällde 

värmefläktarna som bör ersättas av luft/luft värmepump/ar som bedömdes som ett 

intressant alternativ Lars H inhämtar prisuppgifter. 

6. Åtgärdslista för Dyktankhuset: Hans Ö har även en lista på göromål som önskas 

utförda genomgång och fördelning: Målning av snickerier montering av lister och 

målning av plåtdörr Hans Ö. Stuprör förses med kätting Lars H/Hans Ö. Telejack 

flyttas till nya disken Hans B. Rengöring och målning av räddningsklockan och 

experimentkammaren Nagamon A. (Listan bilagd till kallelse) 

7. Permanent ställning vid kajen. Nagamon A har undersökt, men har ännu inget besked. 

8. Helg för inventering av föremål bestämdes till Lö 23 feb med start kl 0900. Samtidigt 

hålls nästa styrelsemöte. 

9. Plan för aktiviteter 2008: Äventyrsmässan 15-16 mar Lars H/Nagamon A . Invigning 

för öppethållande 19 apr med filmvisning av Expedition Röda Havet Hans Ö/Övriga. 

SSDF 50 år mingel för inbjudna ca 200 gäster under dagen med visning av 

samlingarna. Hans Ö/Övriga. Årsmöte i Lysekil 23-25 maj. 

10. Sponsorer Lars H redogör för vilka ändringar som behövs för att redaktören skall få 

rätt storlek på sina annonser. Vidare meddelar Lars att arbetet med sponsorerna gått 

lite trögt men hoppas kunna göra en förnyad ansträngning även denna säsong. 

11. Redaktören Hans Ö meddelar att Signallinan 20 är färdig och kommer att sändas ut 

innan jul. 

12. Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

Närvarande: Hans Ö, Lars G, Nagamon A, Lars H samt Hans B. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Hans Bohlin   Hans Örnhagen 

 


