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Datum:   2014-03-02 
 
Lokal:  Skypemöte  
 
Närvarande:  Anders Wästfelt ordförande 
  Hans Bohlin  sekreterare    (via telefon)  
  Bert Westenberg suppleant 
  Magnus Lindström ledamot 
  Johan Carlsson klubbmästare 
  Hans Örnhagen ledamot 
  Lars Holm  valberedningen (via telefon) 
 
Frånvarande:  Åke Johansson kassör 
  Nagamon Andersson v ordf. 
  Lars Gustafsson suppleant 
 
 

1. Mötet öppnas. 
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av två justeringsmän. 
Att justera dagens styrelsemöte utsågs Bert Westenberg och Magnus Lindström. 
 

3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen justerades och godkändes. 
 

4. Justering av protokoll från den 2014-01-19. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Kassastatus. 
 
Ingen rapport inkommit från kassören. Frågan bordlades. 
Ordföranden informerade om likviditeten på tidigare information. 
 

6. Redovisning Fortnox. 
 
Ordföranden informerade om det påbörjade arbetet med att överföra äldre bokslut 
till det nya bokföringsprogrammet.  
Valberedningens ordförande Lars Holm informerade om sin kontakt med Nicole 
Ahlberg (medlem i SDHF) som är villig att lära sig bokföringsprogrammet Fortnox och 
därefter ta ansvaret för SDHF:s bokföring, in- och utbetalningar, leverera 
månadsrapporter till styrelsen och sköta föreningens medlemsregister.  Nicole skall 
arvoderas för sina arbetsinsatser. Nicole skall inte väljas in i styrelsen som kassör 
utan adjungeras till styrelsen för detta uppdrag. 
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Styrelsen beslöt att låta Lars Holm och ordföranden. undersöka vad stadgarna säger 
om vi måste ha en invald kassör i styrelsen för att sköta föreningens ekonomi.  
Återrapportera till styrelsen senast 2014-03-10. 
 

7. Inför årsmötet 2014 och Dykmässan. 
 
Ordf. informerade att kallelsen till årsmötet med bilagor sändes den 2014-02-14 till 
295 personer och redovisade för utskickets kostnader. 

             
             Kostnader för utskick, kallelse till årsmöte. 
             295 st kallelse, kuvert, tryck,           7 017:00    ink mvs   (23:80/st)  (5 returer 26/2-14) 
             295 porto á 5.50                                 1 622:50    ink mvs 
 
             Ordf. informerade om dagsläget gällande SDHF:s deltagande i Dykmässan 2014. 
 
            Beräknade kostnader för utställning på Dykmässan. 
            1 st stämpel för VIP/entrékort     760:00   Även för fortsatt bruk av ordf.   
            3 st rollups  á 1 750 kr                 5 250:00   För återanvändning . 
            3 st belysning                                2 000:00   För återanvändning. 
            3 st podier á 500:-                        1 500:00   För återanvändning. 
            2 st halvbyster                          600:00   För återanvändning. 
                   Transporter                             1 390:00   
            Summa                                         11 500:00                   
 
            Beräknade intäkter vid årsmötet/dykmässan. 
            Fika efter årsmötet.  30 pers á 50kr                                            Summa: 1 500:00 
            Lotteri                                                                                               Summa: 2 000:00 
            Försäljning märken, böcker m.m.                                                Summa: 2 500:00 
            Summa                                                                                                              6 000:00 
 
            Styrelsen godkände de beräknade kostnaderna för utställningen på              
            Dykmässan då dessa kostnader ligger inom ramen för budgeten  för   
            verksamhetsåret 2014. 
             
            Styrelsen godkände men ansåg att de uppskattade intäkterna vid  
            årsmötet/dykmässan ev. kunde bli högre med tanke på klubbmästarens föreslagna  
            aktiviteter 14/3 2014. 
                         

8. SDHF 35 år 24/5 2014 och Dyktankhuset 80 år 2014. 
 
Hans Örnhagen gick igenom utsänt programförslag som styrelsen godkände. Hans Ö 
återkommer till styrelsen med detaljerat program, budget och besked om antal 
medhjälpare som behövs för att genomföra aktiviteterna.   

 
 



 
Sid 3 

9. Möte med SMM 13/3 2014. 
 
Ordförande informerade om vad som kommer att tas upp på mötet. Samtalet 
kommer att beröra föreningens nuvarande avtal, att bl.a. återinföra besöksavgift på 
20 kr/vuxen, kostnader för insättning av ny glas/väderdörr, underhåll av 
Dyktankhuset,  vård/underhåll  av SMM:s inventarier, försäkringar samt VISION 2020. 
 

10. SDHF:s hemsida. 
 
Johan Carlsson och Magnus Lindström, SDHF:s IT-grupp, informerade om pågående 
arbete med föreningens hemsida och uppbyggandet av framtida arkivstruktur. Inför 
styrelsemötet hade IT-gruppen presenterat ett förslag som de önskar ett 
styrelsebeslut på innan fortsatt arbete. Förslaget löd: 

              
            IT-gruppen vill ha fria mandat att besluta om hemsidans utformning efter det att tre   
             designförslag på ny hemsida lagts fram för styrelsen att något av dessa            
            skyndsamt skall väljas av styrelsen. IT gruppen har mandat att välja och ta beslut som  
            ej är förenade med stora tilläggskostnader i processen, t.ex. val av webbhotell som   
            ändå måste väljas ligger inom IT-gruppens mandat att besluta!  Ansvaret som                     
             webbmaster kommer Johan Carlsson och Magnus Lindström att dela på. 

 
Efter en konstruktiv diskussion beslöt en enhällig styrelse att IT-gruppen får det 
mandat man efterfrågar med tillägget att under 2014 skall kostnaderna för deras 
projekt ligga inom budgeten 10 000 kr.   
 

11. SDHF:s arkivstruktur. 
 
 Johan Carlsson presenterade stommen för uppbyggandet av arkivstrukturen. Under    
 arbetets gång kommer han att vända sig till styrelsen för synpunkter och kommentarer   
 innan IT-gruppen fattar beslut om slutlig utformning. Styrelsen godkände detta    
 upplägg.  

 
12. Inventering och registrering av SDHF:s föremål. 

 
Hans Örnhagen informerade om att han och Bert Westenberg fortsätter inventeringen/ 
accederingen under våren 2014. 
 

13. Bokprojektet/Swedish Divers Hall of Fame. 
 
Ordföranden informerade att projektet fortlöper enligt planerna. Lördagen den 15 mars 
2014  kl 16.00 blir det världspremiär på bildspelet Swedish Divers Hall of Fame på 
Dykmässan. Här presenteras Sveriges första 35 medlemmar i SDHoF.  Producent, 
Gunnar Bemert, ansvarig utgivare, SDHF. Ett bildspel som ingen får missa! 
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14. Ny Carlsondräkt. 
 
Ordföranden informerade att dräkten är under produktion och beräknas var klar till 
Skärdgårdsmässan i maj 2014.  
 

15. Mötet avslutas. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet:                             Justeras:                             Justeras:  
 
 
 
Anders Wästfelt                           Magnus Lindström            Bert Westenberg 


