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  Lokal  : Dyktankhuset, Galärvarvet, Stockholm. 

  

  

  Närvarande   : Nagamon Andersson   ordförande 

    Anders Wästfelt   v ordförande via skype 

    Hans Bohlin   sekreterare  

    Åke Johansson  kassör 

                Johan Carlsson  klubbmästare via skype 

      Magnus Lindström  ledamot 

      Bert Westenberg  suppleant 

 

  Frånvarande  : Hans Örnhagen  ledamot 

     Lars Gustafsson  suppleant 

 

 

 

1. MÖTET ÖPPNAS Nagamon Andersson hälsade alla välkomna. 

 

2. AGENDAN FASTSTÄLLDES Magnus L och Anders W valdes att justera dagens 

protokoll. 

 

3. PROTOKOLL JUSTERING   Protokollet från den 2012-09-19 upplästes, justerades och 

godkändes. 

 

4. UTVÄRDERING KULTURARVSDAGEN får anstå till nästa möte då Hans Ö kan 

närvara, berörs även något under  punkten övriga frågor. 

 

5. ARKIVERING DATALAGRING  sen senaste mötet har vi träffat Kristina Sandahl 

(Kungliga Biblioteket) Johan har ett bra grepp om hur det ska se ut men många frågor måste 

få beslut , punkten återkommer på kommande agendor. 

6. DRÄKTPROJEKTET Stig Insulan meddelar att det är problem att det är svårt att få tag i 

lämpligt material till dräkten. Han önskar få tillgång till den nyanskaffade dåliga dräkten för 

att prova en restaurering. 

7. DYKARBÅTEN UNN finns numera hos  Christer Säfbom i Härnösand, besök inplanerat i 

samband med nästa st möte i Liden.  

8. VISION 2020 Anders W redogör för arbetet med vision 2020 han kommer att sända en 

enkät rörande utformningen önskar synpunkter v40 genomgång 13/10 i Liden. 

9. REBRETHERDAGEN  Johan söker fortfarande en lämplig lokal, Anders W föreslår 

Båthallen som användes i samband med kulturarvsdagen, Mötet beslöt att försöka boka 

denna för evenemanget i november. Restaurang biten återstår. 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR Dykerimuseet mötet beslöt att börja kalla oss det till vardags även om 

det officiella är ”Dyktankhuset och de dykerihistoriska samlingarna” Åke J håller årsmöte 

för LM Dyk i Dyktanken den 2 oktober. Nagamon berättade sammanfattningsvis om 

Kulturarvsdagen som blev mycket lyckad, och även om Tor Helmstein som blev grymt 

inspirerad till fortsatt arbete om äldre dykning, kanske en dramadokumentär om Arne Z.                                                                                 
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Åke J meddelar att abonnemanget är uppsagt,samt att möjlighet finns till framtida fiberanslutning. 

Detta är något vi bör ta upp med KDF i framtida samtal. 

 

11. Nagamon A avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan:   Justeras:   Justeras:    

  

 

 

 

Hans Bohlin   Anders Wästfelt  Magnus Lindström 

 

 

 

 


