
Protokoll fört vid SDHFs styrelsemöte i Dyktankhuset på Galärvarvet 

i Stockholm 2008-08-21 
 

1. Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående mötes protokoll 2008-02-23 godkändes, agendan upplästes. 

3. Genomgång av åtgärdlista:  

 SMMs punkter stenläggning, värmepump, VVS relä och elsanering kvarstår.   

 Lysrör finns i huset vi byter efter mötet.   

 Fahnehjelms plåt på Skeppsholmen, plåt till manometerar samt arkivskåp 

 Hans B.   

 Pressening över ROV, hängmappar till skåp Robert H.   

 Pling/Plong till entrédörren Lars G.    

 

4. Hemsidan: Lars H meddelar att den är klar för betraktning Vi startar parallellt 

www.SDHF2.SE  kostnad 700 Sek. Hans Ö ansvarar för innehåll. Alla i styrelsen 

hjälper till att hitta svaga sidor och buggar. Start inom 4 veckor. 

5. Unn: Vem driver på? Hans Ö önskar avlastning. Behöver ansvarig som kan driva på 

framåt. Magnus L anmäler intresse att ta på sig redar rollen, Robert H är behjälplig. 

6. Höstfest: Vem ordnar och undersöker intresse för fest under oktober eller november? 

Robert H lovar hjälpa till med undersökningen och meddela om uppdatering av 

hemsidan senast 2 oktober samt delegera vidare. 

7. Intryck från Skärgårdsmässan: Ove Jonsson har lämnat synpunkter på hur 

tungdykningen sköttes (oseriöst) LarsG som sakkunnig tar fram en rutin för hur det 

skall skötas för senare implementering (utbildning). Rapport från Skeppsholmsdagen, 

måttligt med besökare, öppet hela helgen ca: 100 besök totalt. 

8. Övriga frågor: Museibesökare frågade om översyn på eldsläckare ( senast1999 ) dags 

att byta och / eller se över HansB meddelar SMM. Vattenläckage i avloppsrören från 

duschrum / toa handfat ovanför trappan noterat, Hans B meddelar Maths Rigelius 

SMM. Nagamon A och Hans B tar åter upp frågan om anskaffning av permanent 

plattform för kajen inom 4' Sek + ev. anpassning.   Lars H försöker ordna med en 

innerdörr samt påminna SMM om värmepumpar till lokalerna. Magnus L lägger 10 st 

nyckelringar till försäljning i entréskåpet. Pris anslås på burken. Hans B skannar 

dokument rörande vattenskoter, skickas styrelsen. 

9. Signallinan kommer som Julnummer i december, artiklar och innehåll emottages av 

Hans Ö senast mitten av november. 

10. Ordföranden avslutar mötet samt tackar för visat intresse. 

11. Hans B och Hans Ö byter lysrör. Alla utom ett antal 150 cm i nederplan, som inte 

fanns bland de nya rören. 

  

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

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

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

Hans Bohlin   Hans Örnhagen 

 


