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  Lokal  : Dyktankhuset 

  

  

  Närvarande   : Nagamon Andersson  ordförande 

    Hans Örnhagen   ledamot 

    Anders Wästfelt   v ordförande  

    Hans Bohlin    sekreterare  

    Åke Johansson  kassör 

      Johan Carlsson  klubbmästare    

       

  Frånvarande  :  Magnus Lindström  ledamot 

     Lars Gustafsson  suppleant 

     Bert Westenberg  suppleant 

       

       

      

 

      
1. MÖTET ÖPPNAS Anders Wästfelt hälsade alla välkomna. 

 

2. VAL AV JUSTERINGSMÄN  Nagamon och Åke valdes. 

 

3. AGENDAN UPPLÄSTES; KORRIGERADES OCH FASTSTÄLLDES 
 

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL UPPLÄSES OCH JUSTERAS 
 

5. KASSA STATUS  75 TKR  Beslutades att Åke J ombesörjer att uppdatera medlemsregister.  

Vi konstaterade  att medlemsavgift även skall erläggas av styrelsemedlemmar. 

 

6. RESEERSÄTTNINGAR   Projekt : Anders W ställer frågan om resersättningar i samband 

med projekt. Beslutades att ersättningar för faktiska kostnader upp till 20 tkr per projekt 

skall utbetalas. Separat redovisning av dessa krävs då vi betraktar kostnaderna som 

projektlån, intill det projekten fått egen ekonomi. Vi får säkert anledning att återkomma i 

frågan. 

 

7. INFÖR ÅRSMÖTET  Genomgång av årsberättelse, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse, även budget, val och övriga val genomgicks och gillades. 

 

 

8. PROJEKT SPIGGEN II  Nagamon och Magnus har arbetet vidare och konstaterar att 

spiggen troligtvis finns i sitt garage i Karlskrona. Man behöver en kontaktperson för att 

undersöka ev framtidsscenarion, vi får återkomma  frågan. 

 

9. INLÅNADE FÖREMÅL  Hans Ö redovisar listan från SSHM rörande inlånade föremål, vi 

bör få tillagt den nyligen anlända Karlskronahjälmen i dokumentet, Anders W tar förnyad 

kontakt med SSHM, efter mötet går vi igenom föremålen. 
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10. VISION 2020 Anders W redogör för projektets upplägg med stiftelse och driftbolag som 

komma att bli aktuellt i framtiden. 

 

11. BOKPROJEKTET Anders W redogör för Göteborgs träffen och det nybildade 

redaktionsrådet nästa träff 26 april, ytterligare info kommer till styrelsen via e-post 

 

12. ARRANGEMANG  Under försäsongen skärgårdsmässan 25 maj och Marinens dag 8 juni, 

personer som engagerar sig 25/5 ÅJ, ML,HB och NA. Samt 8 juni ML och HB. 

 

13. NYCKLAR TILL DYKTANKHUSET Fler nycklar behövs, vi tillverkar dessa och låter 

behövande inom styrelsen kvittera ut dom och meddelar SSHM. 

 

14. ÖPPETHÅLLANDE Hans Ö meddelar att han lagt upp årets öppethållande på hemsidan 

och uppmanar styrelsen och medlemmar att anmäla till honom då de kan hålla öppet. 

 

15. IT FRÅGORNA Hur är det med hemsidorna, Hans Ö och Johan C beslutades bilda 

arbetsgrupp och föra frågorna framåt. 

 

16. ÖVRIGA FRÅGOR Hans Ö frågar mötet om gåva till Clas Lindemarks minne, mötet 

beslutar att sända 1000 kr till läkare utan gränser, samt 500 kr till blommor Hans Ö 

verkställer. ARBETSGRUPP BOKFÖRING Åke J och Lars Holm  arbetar med att 

implementera bokförings rutiner och program. NÄSTA MÖTE Torsdagen 23 maj 18:00 i 

dyktankhuset. PLASTHJÄLMEN utlånad till stadsteatern fram till midsommar Nagamon 

ansvarar. 

 

17. MÖTET AVSLUTAS Anders W avslutar mötet då årsmötes deltagarna börjar anlända och 

tackar de närvarande för styrelsemötet. 
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Hans Bohlin   Nagamon Andersson  Åke Johansson 

 

 

 

 


