
SDHF´s Möte 100826  

 

Närvarande : 

Lars Gustavsson 

Hans Bolin 

Hans Örnhagen 

Magnus Lindström 

 

Mötet öppnades: 

1  Ordförande för SDHF´s styrelse, Lars Gustavsson, öppnande mötet och 
hälsade alla välkomna. 

2 Till sekreterare valdes Magnus Lindström  

3 Dagordningen fastställdes. 

* UNN 

Hans Bohlin ser till att UNN får vintervård samt konservering på Berga, och att det blir 
utfört i samråd med Björn Fornander. 

Konkreta förslag, på hur Unn ska läggas på sin plats utanför dyktankhuset. Vikt 25 ton 
längd 15 meter. Budget samt finansiär skall presenteras för tänkbara intressenter, 
Lennart Kattel har lovat ta fram en offert på den tilltänkta permanenta platsen som 
visades i senaste numret av Signallinan. 

* Kopparskylt till dykhuset 

Hans Bolin ansvarar för offert hämtning och ev. beställning av kopparskylten 

* Skeppsholmsdagen 11-13 September 

Skeppsholmsdagen äger rum den 12 sep. Lördagen den 11 sep behövs 4 st personer för 
att flytta ”vår” värdefulla pump som ska användas vid de dykövningarna som ska 
utföras. Förtöjning under helgen, samt personer som kan hålla dykhuset öppet för 
allmänheten måste utses. Magnus Lindström, med hjälp av Hans Bolin, ser till att 
dykning sker på ett säkert sätt. Magnus försöker mobilisera resurser inför denna helg.  

Dyktillstånd måste sökas hos Stockholms hamn. Åke Johansson ansöker om detta och 
vidarebefordrar sen tillståndet till dykledaren som under denna helg är Magnus 
Lindström. 

Hans Bolin tar kontakt med Hans Agerstig ang. planering av helgen. Lars Gustavsson har 
3 st betalande kunder på sin lista inför dykningarna. Prisidé 250:- för dykningen samt 
medlemskap på 250:- så totalt 500:-. 



 

* Höstmötet 

 

Höstmöte klubbades till den 30 oktober klockan 18.00, reservdatum 23 oktober.  

Kvällens aktiviteter måste bokas innan inbjudan skickas ut.  Ett förslag på aktivitet är att 
bjuda in Anders Jallai, föredragshållare för Ubåtar. Hans Bolin tar på sig att ta kontakt 
med Anders. Ev, behöver vi alternativ föredragshållare om inte Jallai kan någon av 
dagarna.  

Åke tillverkar utskicket till höstmötet, ca 260 st. Hans Bolin erbjöd sig att trycka 
inbjudan i färg. 

Om det skulle bli för mycket folk finns det plats i grannhuset. Maten kommer att inköpas 
efter att vi har fått in alla anmälningar som skall vara inne senast 1 v före mötet. 

* Internationella dykhistoriska möten  

Internationella dykkonferens i Danmark besöktes av Lars Gustavsson den 12-14 aug 
2010 

I Sverige 201105 27-29 är SDHF ansvarig för 2011 Nordiska dykerihistoriska möte. 

Planering kommer ske av Lars Gustavsson med arbetsgrupper. 

 

* Årsmöte för SDHF 

Det diskuterades när och var vi ska ha årsmöte nästa år. Mötet blir till våren, förslagsvis 
söndagen efter internationella dykkonferensen. Platser som diskuterades var Göteborg, 
Lysekil samt Stockholm. Hans Ö har tillfrågat Johan Douglas och Jerry Lindén DNC i 
Karlskrona. Man har lovat  återkomma. 

 

 Arbetsdagar 

Hans Örnhagen tar fram en lista på saker som behövs utföras i dyktankhuset. Tider 
när detta ska utföras annonseras. Bifogas 

* Portsmouth 

12-14 nov 2010 är det konferens i Portsmouth 

Lars Gustavsson kommer att delta. Fler platser finns för den som är intresserad. 

* Nästkommande styrelsemöte är den 22 september kl 1800 i Dyktankhuset 

Ser gärna att agendan inför höstmötet blir klart tills dess, utskick skall nämligen skickas 
veckan efter nästa möte. Internationella dykkonferensen måste börja ta form i 
planeringen 



 

4 Inga övriga frågor avhandlades. 

5 Mötet avslutades med att ordföranden tackade de deltagande. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Magnus Lindström   Hans Örnhagen 


