
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk dykerihistorisk förening      protokoll nr 14 

Org. Nr 202100-1132         Sid  

  Datum  : 2013.12.08 

 

 

  

  

  Lokal  : Dyktankhuset, Galärvarvet, Stockholm. 

  

  

  Närvarande : Anders Wästfelt   ordförande 

    Hans Örnhagen  ledamot     

    Nagamon Andersson  viceordförande 

    Åke Johansson  kassör  

    Hans Bohlin   sekreterare             

       

          

 

  Frånvarande :  Bert  Westenberg  suppleant  delvis via Skype 

     Magnus Lindström  ledamot 

     Johan Carlsson  klubbmästare 

     Lars Gustafsson  suppleant 

  

 

1. MÖTET ÖPPNAS Anders W hälsade alla välkomna. 

 

2. JUSTERINGSMÄN Hans Ö och Åke J valdes att justera protokollet. 

 

3. DAGORDNINGEN för mötet godkändes. 

 

4. PROTOKOLL JUSTERING   Protokollet från den 131026 upplästes, justerades och 

godkändes.  

 

5. KASSA STATUS  Åke J meddelar att kassastatus är ungefär 65000 SEK. 

        kassören meddelar att arbetsgruppen har tagit fram kontoplan för kommande bokföring. 

6. Årsmöte 2014 förläggs  i samband med dykmässan 15 mars, Johan C, Anders W och Hans B 

arragerar. Deltagande med monter på dykmässan under utarbetning samma personer deltar. 

7. SIGNALLINAN 32 färdig, kommer att innehålla  en förnyad enkät om tidningen och 

föreningen. Hans Ö meddelar att nästa nummer #33 blir hans sista som redaktör. 

8. INVENTERING  och Bert W har påbörjat inventering, + 100 föremål genomgångna och 

införda, man bedömer att man kommit drygt halvvägs i arbetet. Hans Ö  påminner om 

förslaget med dykloppis för att bli kvitt en del överflödiga föremål. 

9. ÅTGÄRDSLISTA  Lars Holm har fått i uppdrag att ordna med skjutdörr/svängdörr vid 

entrén. Nagamon har tagit med armaturer för framtida förbättringar av spotlights. 

10. OMFÖRHANDLING av brukaravtalet med SMM, Anders W tar upp detta med Hans-Lennart 

O då dom träffas i februari, detta blir ett långsiktigt arbete med syfte att förbättra öppet- 

hållningen/ bemanning i framtiden. 

11. DJURGÅRDENS INTRESSEFÖRENING medlemskap tecknas för 2014, 

12. FÖRENINGEN SJÖGÅRDEN Hans B redogör för verksamhet, inriktning och möten,        

21 januari kommer årsmöte att hållas på Nya Djurgårdsvarvet, huvudfråga  nya Nobelmuseet. 

13. FÖRSÄKRING Anders W kollar ytterligare alternativ, bordlägges . 

14. REDOVISNINGSPROGRAM   Fort Knox skall tas i bruk från årsskiftet, enligt tidigare 

beslut arbetet med underlag för ingångsvärden pågår. 
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15. DYKMÄSSAN  Johan C ansvarar, tillsammans med Anders W och Hans B ( punkt 6 ). 

16. HEMSIDAN  krånglar Hans Ö m.fl. försöker lösa problemet, ev. framtida omläggning sköts 

inom arkivprojektet. Facebooksidan Magnus m.fl. Uppdaterar. 

17. PROJEKTREDOVISNING SPIGGEN: inget har hänt ev. kontakt med Göran Forsén om 

fortsättning, bordlägges. BOKPROJEKTET: Anders W redovisar, insamling fortgår, ev. 

samling  ”Hall of fame” vid årsmötet -14, bidrag kommer i Signallinan.Vision 2020: Anders 

har haft inledande diskussioner med finansiärer, bordlägges. ROV: vi saknar utrymme, 

bordlägges. Nya dräkten : Stig Insulan arbetar med dräkten, önskemål om att få den färdig till 

årsmötet 2014, 2000 SEK BESLUTADES anslås att användas vid behov, bordlägges  

DYKTELEFONEN: funktion kollas med servicemannen av Hans B, Hans Throvén bistår, 

BLÄSTRING SVEA: offert finns, Anders W återupptar frågan med Pernilla på SMM, 

bordlägges. 

18. ÖVRIGA FRÅGOR Hans Ö meddelar synpunkter på budgeten som diskuteras och revideras. 

Samt att han önskar se ett bankutdrag vid kassastatus framöver. Anders W föreslår Åke Follin 

till hedersmedlem i SDHF, mötet hänskjuter frågan till årsmötet-14. Anders W väcker iden om 

befattningshavare, bordlägges. Slutligen uppmanade Anders samtliga som haft kostnader för 

resor att redovisa dessa på reseräkning och sända till Åke J. 

19. NÄSTA MÖTE blir  SKYPE möte söndag 19 januari kl 15:00 

20. MÖTET avslutades. 

        

 

 

Vid pennan:   Justeras:   Justeras:     

     
 

Hans Bohlin   Hans Örnhagen  Åke Johansson 

 


