
  
Styrelsemöte SDHF lördag 14 januari 2012 vid dyktanken, Stockholm. 

 
1. Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Förslag till dagordning avhandlades och fastställdes. 

3. Årsmötet: Är förlagt till Lysekil lördag 12 maj 2012. Arrangeras i samarbete 

med personer lokalt (Jonas Axelsson och Johanna Strömgren) , förläggning hos 

Strandflickorna. Fredag kväll: Samling med grillning & pilsner. Lördag: Ev. 

studiebesök , havetshus , Dykning med historisk utrustning ( lätt ) luft och 

rebrether. Årsmötes förhandlingar  samt efterföljande middag.   Söndag: 

Studiebesök SITEC, hemresa. 

4. Kallelse årsmötet: Preliminär kallelse skickas ut vecka 6 (för hotellbokning). 

Kallelse med Agenda, årsberättelse (HB) samt ekonomisk redovisning (ÅJ) i 

veckan efter Påsk dock senast till den12 april. 

5. Förråds-container: Vi är uppsagda från tomten i Haninge där den står idag, vi 

har erbjudande om att få köpa containern för ca: 10K kr. Mötet beslutade att 

köpa containern och söka finna ny uppställningsplats. 

6. Kommande möte med SMM: Angående nytt brukaravtal, ett antal frågor söker 

svar bla. Framtidsplaner SMM, entre, elsanering, takplåt, bemanning, öppet-

hållande, luft- värmepump, info brochyr och container plats. HansÖ sänder ut 

protokoll och åtgärdslistor från tidigare möten med SMM. 

7. Tech-Diving 2012: Arrangeras på /av KTH. Vi deltar med ett bord med äldre 

rebrethers samt  ev. en luftapparat under lördagen. LarsG och HansÖ ordnar, 

StevenE deltar hos arrangörerna. På fredag em kort besök på Dyktankhuset 

med pilsner och snacks. Hans Ö fixar. Lars och Hans Ö deltar. 

8. Englandsresa till det nya dykmuseet vid Gosport i slutet av april månad 

planeras, intresse meddelas till Björn Kahrs i  det Norske samfundet. För info 

se Signallinan. 

9. Tidskrifter har utbytts med bla. Ryska föreningen samt South east Asian 

historical diving society. 

10. Hans Ö undersöker möjligheten till ett bra fungerande  sätt att sända ut 

snabbbrev till medlemmarna via webbhotellet, då alltför stora mailgrupper inte 

fungerar bra. Hans fortsätter också att hanterar info@sdhf.se och kopiera till 

berörda styrmedlemmar. 

11. Mötet avslutades med tack till Hans B för inköp av kaffebröd. 
 

 

 Djurgården den 14 januari 2012. 
 

 

 

 

.............................................                                    ............................................. 

 

Vid pennan: Hans Bohlin     Justeras: Hans Örnhagen 
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