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Protokoll nr 18 
Org. Nr 802422-8457                                                                                                                               Sid 1/3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum: 2014-09-21  kl 15.00 -16.00 
 

Lokal: Skype-möte 
 

Närvarande: Anders Wästfelt ordförande     
                          Hans Bohlin  sekreterare 

Bert Westenberg                      ledamot  
Hans Örnhagen ledamot 
Gunnar Bemert suppleant 
Johan Carlsson webbmaster 

  
 Övriga ledamöter hade anmält sin frånvaro. 
 
 
 
 
 
 

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

 

2. Val av två justeringsmän. 
Till justeringsmän valdes Bert Westenberg och Johan Carlsson.  

 

3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

 

4. Justering av protokollet från 2014-06-15.  
Det justerade protokollet lades till handlingarna. 

         

5. Kassastatus.  
Enligt balansrapport från den 2014-09-20  
 
TILLGÅNGAR  
Kassa, bank, PlusGiro:   SEK 64 442,15  
Kundfodringar:               SEK 15 186,00  
Summa tillgångar:          SEK 79 628,15  
 
Hans Örnhagen tog på sig uppgiften att göra en inventering av SDHF:s varulager på 
Dyktankhuset. 

 
6. Medlemsregistret. 

Uppdateringen pågår av medlemsregistret. Ansvarig Lars Holm och Nicole Ahlberg 
 

7. Kopiering av SDHF:s filmer. 
Beslöts att när Bert Westenberg och Hans Örnhagen är klar med inventeringen av filmerna 
får styrelsen en förteckning över vad som finns i vårt arkiv.  
Därefter kan styrelsen fatta beslut om vad som bör kopieras till digitala format.  
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8. Dyktankhuset sommaren 2014. 
Ordf. informerade att t.o.m. 2014-09-19 har Dyktankhuset hållits öppet under 6 helger.  
Totalt:  1 169 besökare varav 199 barn. 
 
Beslöts att ordf. tillsammans med kassören tar fram rutiner för hanteringen av handkassan 
på Dyktankhuset. 
 
 

9. Förslag att förbättra ”logistiken” i Dyktankhuset m.m.  
Styrelsen diskuterade Gunnar Bemert´s förslag som sänts till styrelsen den 2014-09-15. 
Alla uppskattade arbetet och gav Gunnar Bemert uppdrag att ta fram ett komplett utkast i 
samarbete med Hans Örnhagen. Ordf. tar fram 3 D bilder över Dyktankhuset. 
 
Beslöts att översätta Dyktankhusets museiguide till flera språk än engelska.                     
Gunnar Bemert tog på sig ansvaret att vara samordnare.    
Styrelsen beviljade att avsätta 100 ERU och 100 PUND för den tyska och franska 
översättningen.   
Ordf. undersöker möjligheten att få texten översatt till polska och ryska. 
 
Beslöts att kalla till en städdag av Dyktankhuset under hösten. Ansvarig, ordf. 
 
Beslöts att anskaffa en ny presenning för att täcka ROV inför vintern.  
Beslöts att avsätta 2 000 kr för inköp av en ny - om inte någon i styrelsen hittar en bra 
begagnad presenning.  
  
 

10. Projekt International Historical Diving Event 14-16 Aug 2015. (IHDE 15) 
Samtliga i styrelsen gav en eloge till Gunnar Bemert och arbetsgruppen, som tagit fram 
det preliminära programmet med bifogad budget. 
 
Efter en konstruktiv diskussion beslöts enhälligt att arbetsgruppen får styrelsens förtroende 
att arbeta vidare med projektet. 
 
Beslöts att en avrapportering av projekt IHDE 15 sker den 2014-10-17 i samband med 
höstmötet i Dyktankhuset.  
 
 

11. Projekt VISION 2020  
Ordf. informerade om kommande möte med SMM, överintendent Robert Ohlsson och  
Sjöhistoriska museets chef Hans-Lennart Ohlsson, som sker den 2014-10-02 kl 12.00 på 
Vasamuseet.  
 
Med på mötet är, förutom Anders Wästfelt och Gunnar Bemert även arkitekt Mats Fahlander 
och Knut Åkesson från ECS-Teknik AB.  
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12. Övriga frågor 
Hans Bohlin informerade att fredagen den 17 oktober genomförs det traditionella 
HÖSTMÖTET på Dyktankhuset. Återkommer med tid. Hans Bohlin har bjudit in Stockholms 
Sjögård www.sjogard.se för att de skall informera oss om föreningens verksamhet. SDHF är 
medlem i föreningen sedan länge.  

               
               Ordf. informerade att på lördagen den 18 oktober, kl 13.00 räknar arbetsgruppen för                
               IHDE 15 att presentera projektet för speciellt inbjudna företag och privatpersoner. Tänkta  
               utställare och sponsorer. 

  
13. Mötet avslutas. 

Nästa styrelsemöte; lördag 2014-10-18 kl 10.00 Dyktankhuset.   
Ordf. tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig söndagskväll. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                        Justeras 
 
 
 
Hans Bohlin                                             Bert Westenberg                Johan Carlsson 

http://www.sjogard.se/

