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Datum: 2015-02-16 kl 19.00

Lokal: Via Skype

Närvarande: Birgitta Forsén, vice ordförande
Bert Westenberg, ledamot
Hans Örnhagen, styrelseledamot
Åke Johansson, fastighetsansvarig, adjungerad
Magnus Lindström, suppleant
Hans Bohlin, sekreterare

Mötet öppnas: Vice ordföranden Birgitta Forsén hälsade alla välkomna,
föreslagen dagordning godkändes.

Val av mötesfunktionärer: Birgitta Forsén valdes till mötesordförande och Hans
B till sekreterare.

Val av justeringsmän: Bert Westenberg och Åke Johansson valdes att justera
protokollet.

Föregående protokoll: Föregående protokoll redovisades och godkändes.

Årsmötet 2015: Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och budget är
färdigställda och klara för tryck. Olle Neckman kommer att
agera ordförande vid årsmötet om han gillas av mötet.
Valberedningen arbetar för högtryck men kommer inte att hinna
sända ut sitt förslag med kallelsen, den får presenteras på mötet
liksom revisorernas berättelse.

Förfrågan om bidrag: Från Staffan von Arbin. Styrelsen beslutar att bidraga med 5'
kronor för utställningen Expedition Röda Havet, med
förhoppning att vi kan få möjlighet att disponera den i
framtiden.

Bildandet av europeisk
dykerihistorisk förening: Vi har skickat svar utformat av Hans Ö, svaret är i linje med

Norska och Danska förslagen.

IHDE: Planering och förberedelser fortgår, Dan Hedberg undersöker
möjligheterna att lyfta dykarklockorna samt ev. hjälp med
transporter. Föreläsare är även kontrakterade.

Övriga frågor: KDI : Bert W har varit i kontakt med Monika hos KDI och
meddelat att vi inte längre önskar vara medlemmar.
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Förslag om nytryck av historiska böcker diskuterades, flera titlar
nämndes bl.a. First Hydrox Dives om A Zetterström samt boken
om dyktankhuset i Stockholm. Frågan bordlades.

Kommande styrelse-
möten: Konstituerande möte ev. i anslutning till årsmötet annars före

nästa styrelsemöte i april, kallelse kommer att sändas ut.

Mötet avslutas: Ordföranden avslutade och tackade för mötet.

Vid protokollet

Hans Bohlin

Justeras Justeras

Bert Westenberg Åke Johansson


