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  Lokal  : SKYPEMÖTE 

  

  

  Närvarande : Anders Wästfelt   ordförande 

    Hans Örnhagen  ledamot 

    Bert  Westenberg  suppleant   

    Magnus Lindström  ledamot 

    Johan Carlsson  klubbmästare   

    Lars Holm   valberedningen     

    Hans Bohlin   sekreterare             

       

          

 

  Frånvarande :   

     Lars Gustafsson  suppleant 

 Nagamon Andersson  viceordförande 

 Åke Johansson  kassör  

 

1. MÖTET ÖPPNAS Anders W etablerar kontakt och hälsade alla välkomna. 

 

2. JUSTERINGSMÄN Bert W och Johan C valdes att justera protokollet. 

 

3. DAGORDNINGEN för mötet godkändes. 

 

4. PROTOKOLL JUSTERING   Protokollet från den 131208 upplästes, justerades och 

godkändes.  

 

5. KASSA STATUS  Åke J meddelar att kassastatus är ungefär 85000 SEK. 

        kassören meddelar genom Anders W att ca 20 st medlemmar saknar adressuppgifter, arbete  

        pågår med efterforskning. 

 

6. FORTKNOX tillämpliga moduler beställda enligt tidigare beslut, totalkostnad 2676 :- / år. 

 

7. Årsmöte 2014  Anders W meddelar att verksamhetsberättelsen -13 är klar önskar hjälp med 

korrektur och fakta genomgång, Hans Ö och Bert W bistår. Åke J arbetar med bokslutet. 

 

8. DYKMÄSSAN 15 mars, Johan C, Anders W och Hans B arrangerar. Deltagande med monter 

på dykmässan, program under utarbetning samma personer deltar. Kallelse/program trycks och 

skickas ut i samband med årsmöteshandlingar, kostnad för utskick 3500 :-  / Beslutades. 

Antalet personer på kickoffen På dyktankhuset  bestämdes till max 50 personer. 

 

9. BEMANNING 2014  Hans Ö önskar att få personer att teckna sig för öppethållning  ca: 11:00 

-17:00  kommande säsong under maj-oktober. 

 

10. ÅTGÄRDSLSTA kvarstår, ansvarig hos SSM är Per Karlsson. Anders W aktualiserar vid 

möte med Hans-Lennart under februari. 
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11. FÖRSÄKRING Anders W utreder vidare, bordläggs. 

 

12. HEMSIDA & FB Anders W redovisar sina ansträngningar att reda ut problemet med 

hemsidan samt anskaffandet av alternativ domän. Arbetet fortgår tills problemen är lösta. FB 

sidan uppdateras av IT gruppen sporadiskt. 

 

13. ARKIVSTRUKTUR  Johan C bokar ny tid med Hans Ö för fortsättning av arbetet. 

 

14. SPIGGEN Inget nytt, bordläggs. 

 

15. BOKPROJEKTET fortgår Gunnar Bemert jobbar för högtryck med hall of fame fas1 för 

presentation på dykmässan i mars. 

 

16. VISION 2020 fortgår, beredning för stadsbyggnadskontoret, presentation för KDI i slutet av 

januari. 

 

17. PROJEKT ROVn bordläggs. 

 

18. NY CARLSSONDRÄKT fortgår, bordläggs. 

 

19. ÖVRIGA FRÅGOR ordföranden föreslår styrelsen besluta att lämna en motion till årsmötet-

14 om att föreslå ledamoten Hans Örnhagen såsom hedersmedlem i SDHF, för hans insatser 

genom de gångna åren. VALBEREDNINGEN Lars Holm redovisar det pågående arbete med 

återväxt och utveckling av föreningens ledamöter och funktionärer. 

 

 

20. MÖTET avslutades. 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan:   Justeras:   Justeras:    

  

 

 

 

Hans Bohlin   Bert Westenberg   Johan Carlsson 
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