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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                       Protokoll nr 29
Org nr 802422-8457
__________________________________________________________________________________

Datum: 2015-11-03 kl 19.00

Lokal: via Skype

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande
Bert Westenberg, vice ordförande
Hans Bohlin, sekreterare
Kent Forsén, adjungerad
Tomas Jangvik, adjungerad
Hans Örnhagen, adjungerad

Mötes öppnas: Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställes: Dagordningen godkändes.

Val av sekreterare: Bert Westenberg valdes till sekreterare för dagens protokoll.

Val av justeringsmän: Kent Forsén och Tomas Jangvik valdes att justera mötesprotokollet.

Föregående protokoll: Hans Bohlin presenterade ett utkast till protokoll nr 28. Detta ska 
färdigställas snarast. Hans B arbetar även med att få samtliga tidigare 
protokoll överförda som PDF-filer till Johan Carlsson, webbmaster, för 
att därefter kunna läggas ut på SDHF:s hemsidan.
Hans Ö efterlyser en standardmall för protokollen.
Birgitta har sänt ett ex av boken ”Dyktankhuset” till Norge med 
gratulationer med anledning av föreningens 20-års jubileum.
Inge Lennmark har ännu inte fått pengarna för sin bok som vi lämnat till 
dykarskolan i Svanesund som ett symboliskt tack för fint värdskap.
Hans Ö köper och tar med sig den finska boken med dykmotiv på 
frimärken från hela världen i samband med ett möte på Ursuk. Författare 
är Jouko Moisala. Birgitta kontaktar Jouko.

Ekonomi: Diverse fakturor från IHDE:et saknas fortfarande: (1) transporten av 
utrustning Stockholm - Svanesund T/R, (2) kaffeautomat med tillhörande 
förbrukningsmaterial och (3) Lars Gustafssons inköp.
Åke Johansson uppmanas snarast ta kontakt med Lars G för att få 
klarlagt vilka kostnader han haft specifikt för eventet och skickar kvitton 
på gjorda utlägg.
Några tidigare sponsorer har ännu inte betalat årsavgiften. Aktuella 
guldsponsorer: Aleris Flyg- och dykmedicin, Ingenjörsfirma Curt 
Nyberg AB, Interspiro AB, NDE Sweden AB, Poseidon Diving Systems, 
Stockholms Entreprenader AB/Sventab, Svenska Sportdykarförbundet, 
Trelleborg Protective Products AB.
Aktuella silversponsorer: Air Medic, CBM Produkter, Dan Berg
Elprodukter AB, Dykteknik, Fartygsmagasinet i Stockholm AB, 
HydroCosmos, SI Development, Svensk Brand- och Dykteknik, Svensk 
Sjöentreprenad i Malmö AB, Yrkesdykarskolan Göteborg, ÖPD
Göteborg.
Kassatillgången per den 31oktober är 96 497 kronor .
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Rapport om öppethållan-
de och guideutbildning: T o m oktober har Dyktankhuset besökts av 2 957 personer.

Guideutbildningen - avvaktande. F n arbetar Tomas Jangvik med 
uv-fotohistoriken.
Tony Malmqvist, uv-fotograf bosatt i Israel, har genom åren fått flera
CMAS guld, bl a för fantastiska bildspel om Röda Havet. Kent Forsén 
hjälper till med att få fram årtalen för prisutdelningarna i Antibes,
numera i Marseille.

Rapport om kontakt med
Sjöhistoriska: Berndt Lennholm har haft uppenbara svårigheter att få tillstånd ett möte 

med ansvarig personal på Sjöhistorisk trots ihärdiga försök. Styrelsen 
skriver ner frågor av vikt att ta upp med Sjöhistoriska. 
Lämpliga kontaktpersoner är Pernilla Flyg och Jenny Lind.
Styrelsen ser över avtalstexten.
Bert W tar kontakt med Per Karlsson eller annan lämplig 
befattningshavare avseende åtgärdslistan och framför önskemål om snar 
åtgärd. Återrapportering till Berndt Lennholm.

Sponsoravtalens utform-
ning: Kent Forsén påvisar den komplexitet som finns inom och tolkning av 

begreppet sponsring. Han avser återkomma efter ytterligare kontakter 
med sakkunniga handläggare på Skatteverket.

Signallinan, innehåll,
deadline: Birgitta Forsén är ledarskribent i nästkommande nummer. Tomas
Jangvik skriver en artikel om undervattensfoto och Hans Örnhagen redogör för 

föremålen i Dyktankhuset. Kent Forsén skriver en artikel ” I Cousteaus
kölvatten” och Birgitta Forsén bidrar med en artikel om International 
Historical Diving Eventet i Svanesund. Den översätts även till engelska.
Alla deltagare på eventet kommer att få ett exemplar av tidningen.
Birgitta ansvarar för adresserna till dessa. Det är av vikt att adresserna 
har samma format som övriga adresser som skickas till tryckeriet.
Kommande nummer av Signallinan kommer att tryckas i färg.

Skillnaden i den offert vi fått avseende en svart/vit upplaga kontra färg är 
försumbar.
Bilddatabank för varje event ska vara sökbar från och med 1999 på 
hemsidan. Bilder på 300 K ger tillfredsställande bildkvalitet när de
betraktas på en skärm.
Deadline för tidningen är den 15 november, 2015.

Årsmötet: Årsmötet kommer att hållas i Göteborg den 16 april 2016. Olika förslag
diskuterades vad avser möteslokal. Lars Nordenberg, ordförande i
föreningen Nordkaparen, Göteborgs Maritima Centrum, kontaktas för ett
kostnadsförslag. Per-Anders Träff, Chalmers, tillfrågas om lämpliga
lokaler på bl a Chalmers Lindholmen. Birgitta F ska undersöka
eventuella möjligheter att få disponera konferensrum på en inneliggande
Tysklandsbåt med Stena Line.
Inbjudan skickas ut via e-post för att samtidigt kunna uppdatera vår 
adresslista. Även i Signallinan kommer medlemmarna att uppmanas att 
via info@sdhf.se uppdatera sina adresser.

Tröjor m m: Frågan bordlades.
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Övriga frågor: Rödahavsutställningen som visas på Bohusläns Museum, Uddevalla, har 
förlängts till mitten av januari 2016.
Hans Bohlin kommer att närvara vid Stockholms Sjögårds möte den 1 
december, 18.00, på Sjöhistoriska. Hans Örnhagen kommer att delta i 
mån av tid.
Hans Forsman, vår nye guide, har kommit med konstruktiva förslag hur
tanken vid Dyktankhuset ska rengöras och målas. Detta kan kanske 
samordnas med Hans Ö:s och Bert W:s arbete med montering av ett 
väderskydd för SDHF:s ROV och fortsatt accedering av föremål. Detta 
arbete kommer att utföras den 15-17 november.
Birgitta F tar kontakt med YRGO angående Stig Insulans förkomna
silverfärgade skyltdocka.

Nästa möte: Nästa styrelsemöte äger rum den 6 december, 13.00, i Dyktankhuset. Om 
möjligt ombeds webbmaster Johan Carlsson att komma redan vid 11-
tiden för att diskutera hemsidan och närliggande frågor. Mötet beräknas 
avslutat 15.00 varefter julglögg med pepparkakor avnjuts med övriga
intresserade medlemmar. Därefter gemensam middag för styrelsen på 
lokal.

Mötet avslutas: Ordföranden tackade de närvarande för ett konstruktivt möte.

Vid protokollet

Bert Westenberg

Justeras Justeras

Kent Forsén Tomas Jangvik


