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Datum: 2015-09-20 kl 12:00

Lokal: Dyktankhuset, Stockholm

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande
Hans Örnhagen, adjungerad
Tomas Jangvik, adjungerad via skype
Åke Johansson, kassör
Berndt Lennholm via skype
Hans Bohlin, sekreterare

Mötet öppnas: Ordföranden Birgitta Forsén hälsade alla välkomna,

Val av justeringsmän: Hans Ö och Åke J valdes till justerare.

Dagordning: Dagordningen fastställdes.

Föregående protokoll: Protokoll från tidigare möten upplästes och godkändes,
Hans B tillser att årets protokoll signeras och scannas till
PDF.

Rapport från eventet: Sammanställning finns nu på hemsidan. Tackbreven som
inkommit från deltagarna har vidarebefordras. Rörande
ekonomin så föreslår Hans Ö att vi använder vårt eccelark från
förberedelserna och för in siffrorna där, för att få kontroll på
utfallet. Då ännu inte alla utgifter / intäkter är redovisade så
beslutades att återbetalning av deltagaravgifter inom styrelsen
får anstå till senare. Frågan om utfallet bordlades.
Frågan om media respektive foto dokumentationsansvariga för
framtida event diskuterades även.

Rapport från
kulturarvsdagen: Dagen avlöpte väl, vi hade ett dyksystem från Sventab inrymt i

två 20 fots containers utanför. Inne i huset visades samlingarna
samt hölls föredrag om dykningens historiska utveckling.
Besöksantalet hade kunnat varit högre men på grund av
kringarrangemang så begränsades tillströmningen.
Som tack för sin betydande insats i genomförandet av dagen så
beslutades att Sventab beviljas guldsponsor status för näst
kommande år. Stort tack framfördes även till Hans Örnhagen för
en väl utförd kulturarvsdag.

Ekonomi: Åke J rapporterar, kassastatus 99600 Kr , obetalda skulder kan
komma att uppgå till ca 20000 Kr.
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Medlemsantalen fortfarande oklara. Hans Ö behöver en
uppdaterad lista i mitten av november för utskick och
produktion av Signallinan.

Rapport om öppethållande
och guideutbildningen: Hittills under året så har vi haft ca 2950 besökare i

Dyktankhuset vilket är rekord, förbättringen kan troligtvis
tillskrivas försök med variation av öppettider samt fler enskilda
grupper. Ett inledande arbete med guideutbildning har utförts
vilket säkert bidragit, samt resulterat i att ytterligare medlemmar
kan hjälpa till med öppethållande. Tomas J har även utvecklat
guidepärmen med rutiner för öppethållande, bra jobbat alla.

Kontakter med SMM: Berndt L meddelar att omorganisation på SJHM sker i början på
2016, varför man önskar träffa oss och diskutera framtiden.
Berndt har försökt få till stånd ett möte under sensommaren men
detta har inte blivit av ännu av olika skäl, ansträngningarna
fortsätter. Hans Ö sänder en kopia av vårt senaste brukaravtal
till Berndt.

Sponsoravtalens
utformning: Bordlägges tillsvidare.

Signallinan: Temanummer är inte aktuellt, vanligt nummer med artiklar från
verksamhetsåret samt något om Uv-foto. Hans Ö föreslår att
vi skall undersöka kostnad med ett tryck i färg, mötet uppdrar åt
Hans att undersöka och besluta. Deadline i mitten av november,
med tanke på information och ev kallelse till årsmötet.

Årsmöte 2016: Lördagen den 16 april 13.00-15:00 på maritiman i Göteborg.
Planer finns på museibesök kanske även i magasinet.
På lördagskvällen, middag på Dan Broström. Även ett besök på
uv-fotoutställning i storformat, skall försöka hinnas med.
Förslag från styrelsen emotses från arbetsgruppen på västkusten.

Övriga frågor: Böcker. Birgitta har införskaffat ett ex. av BW Kährs bok om
norsk historisk dykning till föreningen, det beslutades att SDHF
ersätter hennes utlägg. Den bok som i dagarna släpps av den
finska föreningen införskaffas till föreningen senare, kanske på
eventet i maj nästa år.
Vrak fotoutställning. Kontaktperson Lars G.
Norska föreningen firar 20 år, Hans Ö undersöker om
möjligheterna att finna en lämplig present, kanske en bok.
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Åke J
och Tomas J att ta fram förslag på tröjor och märken för olika
behov.
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Kommande arrangemang. Vrakfoto tävlingen
decemberglöggen, dykmässan, årsmötet, IHDE,
skärgårdsmässan för att nämna några. Vem gör vad.

Nästa möte:  Planeras till i början av november, Ordföranden återkommer
med datum.

Mötet avslutas: Birgitta tackar alla deltagare för ett bra möte, varpå mötet
avslutas.

Vid protokollet:
Hans Bohlin

Justeras Justeras

Hans Örnhagen Åke Johansson


