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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 35 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2016-08-15, kl 18.00 

 

Lokal:  Skype-möte 

 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Bert Westenberg, sekreterare 

  Kent Forsén, ledamot 

Berndt Lennholm, ledamot 

Hans Örnhagen, suppleant 

Tomas Jangvik, adjungerad  

   

 

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

 

 

Dagordningen fastställs: Mötet godkände förelagd dagordning med följande tillägg att tas 

upp under övriga frågor:  

(1) Dropbox full - Tomas Jangvik vill ha möjlighet att lägga in fler 

bilder;  

(2) föredrag på Kulturarvsdagen och utställning om dykarur;  

(3) deltagande i Classic Diving;  

(4)Hans Örnhagen vill diskutera ansvarsområden inom styrelsen;  

(5) föredrag/föreläsningar i Dyktankhuset;  

(6) Hans Örnhagen efterlyser en detaljerad redogörelse från 

diskussionerna med Maria Wall, SMM, och 

Djurgårdsförvaltningen avseende klotter på Dyktankhuset. Varför 

har svar från respektive instans till dags dato uteblivit? 

   

 

Val av två justerings- 

män:  Berndt Lennholm och Hans Örnhagen valdes att justera 

protokollet. 

 

 

Protokoll från föregående  

möte: Föregående mötesprotokoll justerat och lagt till handlingarna. 

  

 

Ekonomi, donations- 

läget: Från Fartygsmagasinet har inkommit en donation på 1 000 SEK. 

Donationsbeloppet uppgår nu till 17 034 SEK.  

 Åke Johansson ombedes förklara  formulering - har inte stämt av 

kontona, som återkommer i samband med den ekonomisk 

redovisning 

 vid styrelsemötena. Se bilaga1. 
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Kulturarvsdagen 11  

september:  Birgitta Forsén har skickat en anmälan om vårt deltagande till 

RAÄ på Kulturarvsdagen den 11 september.  

 Hans Örnhagen kommer att hålla föredag om "Så räddades 

Dyktankhuset" både på lördag och söndag. Vid båda tillfällen 

kommer föredragen att hållas klockan 13.00 och 15.00. 

 Birgitta Forsén har åtagit sig att framställa en affisch med 

anledning av Kulturarvsdagen till senast den 1 september. 

 Annonsering förväntas RAÄ ordna via sitt kontaktnät.  

 Den tidigare diskuterade klockutställningen, dykarur, kommer att 

arrangeras vid ett senare tillfälle. 

 Bert Westenberg åtar sig att kontakta Chris Flodén, CBM-

Produkter för lån alternativt donation av en av Mares exklusiva 

dykarklockor. Kent Forsén är villig att låta SDHF ställa ut hans 

Rollex. 

 

 

Hemsidan - nuläget: Johan Carlsson har avsagt sig uppdraget som föreningens 

webredaktör med omgående verkan. Ordförande har skriftligen 

avtackat honom för storartade insatser i samband med upp-

byggnaden av hemsida. 

Hans Örnhagen har tillfrågats om han kan tänka sig att ta över 

ansvaret för SDHF:s hemsida. HÖ vill ha betänketid medan vi 

söker ev annan webredaktör. 

  Om möjligt ligger vi kvar på aktuellt webhotell, Binero. Magnus 

  Lindström kontaktas av ordföranden om detta är möjligt och vilka 

  ev kostnader det kommer att bli för SDHF i framtiden. 

SDHF kontaktar Anders Gutehall om han kan lägga in Signallinan 

på föreningen hemsida. 

Vi bör även fråga honom om han framgent kan tänka sig att 

administrera  SDHF:s hemsida. För det fall han är intresserad ber 

vi honom inkomma med en offert för hans arbetsinsatser. 

  SDHF har fått inloggningsuppgifter mm från Johan Carlsson. 

 

 

SDHF -broschyren, ny- 

tryckning: Nytryckning av föreningens broschyr är högprioriterad då de tagit 

slut. Vid nybeställning ska 5 000 ex tryckas upp. PDF-fil med 

korrekturläst text och angivande av rätt fotografer finns i SDHF:s 

Dropbox. 

 Birgitta Forsén ska begära in offerter från Anders Gutehall och det 

tryckeri vi tidigare anlitat, Till-Tryck AB, Sävedalen 

 

 

Märken -tyg och metall: Pins har genom Lars Gustafsson försorg beställts i Polen. Leverans 

läget oklart. 

 Tygmärkets text i underkant, Sedan 1979, är för komprimerad. 

 Märket ska innehålla tre nyanser gult, jfr originalbild. 
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 Tomas Jangvik fick uppdraget att kontakta presumtiv leverantör 

och se om de kan sy upp märket enligt vår specifikation. 

 Loggan finns som TIFF/JPEG i SDHF:s Dropbox 

 

 

Signallinan:  Har skickats ut i PDF-format till styrelsen. Pappersupplagan har 

blivit något försenad pga sen leverans av sponsorernas loggor. 

Tidningen är i skrivande stund klar för distribution. 

 Christer Nyberg har meddelat att Ingenjörsfirma Curt Nyberg AB 

har en ny logga. Birgitta Forsén har lovat firman en artikel på en 

sida inklusive foton i nästa nummer av Signallinan.  

 Vid introduktion av en ny sponsor disponeras en och en halv sida. 

På hemsidan erbjuds däremot mer utrymme och länk till företagets 

hemsida. 

 Frågan om olika stora loggor för guld- respektive silversponsorer 

bordlades. 

 

 

Öppethållandet i sommar  

lägesrapport: Berndt Lennholm redogjorde för besöksstatistiken. 

 2014 t o m 1 augusti - 1 083 besökare 

 2015 t o m 1 augusti - 1 856 besökare 

 2016 t o m 1 augusti - 2 658 besökare 

 Berndt Lennholm sammanställer besökshistoriken för åren 1999-

2016 som därefter överlämnas till SMM. Uppgifterna kommer 

även att finnas tillgängliga på Dropbox. 

  

 

ROV-läget: Ola Oskarsson, Marin Mätteknik, sammanställer ett intyg med 

fotografier att överlämnas till SMM. 

 SDHF kommer att uppvakta SMM angående bygget av ett 

"växthus" som ska härbärgera såväl FOA-ROV:n, som 

Marinmuseum har i ett förråd i Nättraby, som SDHF:s "urmoder" 

till ROV:arna. Kontakt kommer att tas med intendent Maria Wall, 

SMM. 

 Bert Westenberg ska försöka lokalisera prototypen till ROV:n 

Sjöugglan och undersöka om Sjöugglekonsortiets Sjöuggla, 

Christine, ev kan doneras till SDHF.  

 

 

Guideutbildningen: Tomas Jangvik presenterade den nu reviderade guideutbildningen 

som finns på Dropbox. 

 Önskemål är att sidorna förses med datum vid revidering med 

tanke på att de kommer att sitta i en pärm med utbytbara sidor. 

 Marknadsföring för guideutbildningen genom en artikel i 

Signallinan. 

 Även affischer och utskick till medlemmarna i hela landet skulle 

kunna ge fler intresserade för att utbilda sig till kvalificerade 

guider i Dyktankhuset. 

 Till dags dato har endast en medlem anmält intresse. 
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 Övriga synpunkterpunkter: 

 # någon ska vara huvudansvarig för guideutbildningen. 

 # schemaläggning. 

 # kassaansvarig. 

 # fördelning av arbetsuppgifter. 

 # styrelse ska ta fram befattningsbeskrivningar för de olika 

projekten. 

 Birgitta Forsén ser över arbetsfördelningen och kommer att 

presentera ett utkast. 

 

 

Vision 2020:  Kent Forsén har tagit kontakt med Ola Oskarsson angående möte 

med presumtiv sponsor. Den 21 augusti träffas Ola O och denna 

sponsor. Efter detta möte ska Kent Forsen förnyat ta kontakt med 

Ola O för att få till stånd ett besök/visning av Dyktankhuset. 

 Det finns stiftelser som söker mottagare av pengar något 

föreningen bör undersöka närmare. Via Kommerskollegiet kan ev 

lämpliga stiftelser hittas. 

 

 

Dykkehistorisk Selskab  

20 år: SDHF skickar ett gratulationskort med anledning av jubileet. 

 

 

Övriga frågor: Hans Forsman beviljas inköp av färg till uppstigningstanken till ett 

belopp av 2 000 SEK. 

 Tomas Jangvik representerar Svensk Dykerihistorisk Förening  vid 

Classic Diving i Jönköping. 

 Förslag att genom ett flertal föredrag under året, t ex ett per månad, 

öka intresset för Dyktankhuset och SDHF. Medlemmar har gratis 

inträde medan utomstående betalar en inträdesavgift. 

 Tomas Jangvik skulle vilja utöka lagringskapaciteten på Dropbox 

för att möjliggöra hantering av ett omfattande bildarkiv. 

 Tomas J föreslår att Kent Forsén utses till ansvarig för 

bilddatabasen. Ev att Kent F och Tomas J delar på ansvaret. Hans 

Örnhagen undersöker ev kostnader för uppgradering av 

lagringskapaciteten, professionell version av DP. 

 Vid dykning med tungdykarutrustning ska vi begära att den 

presumtive dykaren kan uppvisa sportdykarlicens alternativt 

yrkesdykarcertifikat och vara godkänd av läkare för dykning. Hans 

Örnhagen tar fram ett lämpligt formulär för underskrift innan 

dykningen påbörjas. 

  

Vi ser över behovet av att skaffa oss QR-koder. 

 

 

Nästa möte: Nästa styrelsemöte kommer att äga rum på Dyktankhuset lördagen 

den 10 september på kvällen.  

Övriga frågor 4-6 som ej medhanns förs till agendan för nästa 

möte. 
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Vid detta möte kommer vi att kunna avnjuta en tårta med 

anledning av Hans Örnhagens födelsedag.  

 

 

Mötets avslutas: Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 
Bert Westenberg 

 

Justeras    Justeras 

 
     

Berndt Lennholm   Hans Örnhagen 

 

 

 


