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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                            Protokoll nr 38                 

Org nr 802422-8457 

________________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2016-12-02  kl 18.00 

 

Lokal:  Dyktankhuset 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

    Hans Bohlin, vice ordförande  

Åke Johansson, kassör  

Berndt Lennholm, ledamot 

  Kent Forsén, ledamot  

Lars Gustafsson, klubbmästare 

Tomas Jangvik, adjungerad   

Hans Örnhagen, suppleant 

  Hans Forsman, suppleant  

  Birgitta Björkskär, ansvarig för Facebook-sidan 

 

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

                         

Dagordningen fastställs: Mötet godkände förelagd dagordning. 

 

Val av sekreterare: Kent Forsén valdes till sekreterare för mötet. 

 

Val av två justeringsmän: Berndt Lennholm och Tomas Jangvik valdes till justeringsmän. 

 

Protokoll från föregående  

möte: Synpunkter på föregående protokoll efterfrågades. Protokollet 

godkändes. 

  

   Hans Örnhagen påminde om att det föreligger ett behov av utbildning 

om hur man använder Dropbox.   

 

Ekonomi:   Sammanställning av SDHF:s ekonomi hade tillhandahållits av Åke 

Johansson. Genomgång av ekonomin visade totalt ett underskott, då 

hänsyn togs till ännu inte betalade utgifter. Bland dessa är t ex 

Signallinan (30 000:- + 10 800:-). Containern kostar ca 1 300:- , Guide-

kompendier 1 800:- och utgifter i samband med målning av dyktanken  

2 500:-. 

   

 Dräktfonden ligger utanför denna beräkning. Aktuellt saldo för denna 

var den 30/11 25 034:-.  
 

 Nordea hade begärt kompletterande uppgifter om föreningen. Åke 

Johansson förser Nordea med dessa.   
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Pågående ärenden:           
 

Hemsidan.  Berndt Lennholm har varit i kontakt med Fredrik Sundlöf och 

meddelade att hemsidan kan konverteras från Jolma till WordPress. 

 Uppläggningskostnaden är 10 000:- (+ moms) och driftskostnaden är  

1 200:-/mån.  Berndt Lennholm fortsätter diskussionen med Fredrik 

Sundlöf om tillgängliga alternativ och möjligheter. Kontaktar Magnus 

Lindström (tel: 070-6757800) och Johan Carlsson (tel: 070-2720691).          

   Avsikten är att all information på den gamla hemsidan ska läggas över 

på en ny hemsida. Att lägga hemsidan på One.com kostar 290:-/år.  

 

  

  SDHF har fått en faktura från Magnus Lindström (Stealth, 3 000:- för 

2016). Denna skall dock snarast bestridas av SDHF:s kassör.  

 

Facebook.  Syftet med Facebook-sidan är att sprida information om SDHF och 

föreningens olika aktiviteter. Där ska även finnas en länk till SDHF:s  

hemsida. Birgitta Forsén är formellt ansvarig för innehållet på Facebook-

sidan, medan Birgitta Björkskär ansvarar för den praktiska skötseln av 

sidan.  

 

SMM:   Birgitta Forsén har skrivit till museichef Hans-Lennart Olsson och 

försett honom med kopia av tidigare korrespondens med Marie Wall. 

 Detta resulterade i att Marie Wall hörde av sig och säger sig ha ”en 

annan bild” än den vi beskrivit. Inga konkreta åtgärder har ännu 

vidtagits. Det beslutades att vi ska ta förnyad kontakt och att vi bör få till 

stånd ett nytt möte med SMM.    

 

Öppethållande: Vasamuseets tillhandahållande av nycklar till Dyktankhuset är fungerar 

väl. Förutom Vasamuseet har 5 personer i SDHF:s styrelse egna nycklar. 

 Även Berndt Lennholm ska få en nyckel. 

 Ordföranden lägger en aktuell nyckellista i Dropboxen.  
 

  Berndt Lennholm meddelade glädjande att antalet besökare i  

Dyktankhuset ökar stadigt och att det under året är besöksrekord  -  inte 

mindre än 4313 besökare hittills.  

  

Tygmärken:   Tomas Jangvik redovisade läget om tygmärkena. Avvaktarnytt 

färgförslag har beställt tygmärken. Leverans i början av 2017. 

 

Broschyren:  Nytryck av broschyren om Dyktankhuset (5000 ex) skall beställas av 

Birgitta Forsén i början av 2017. 

 

Guideutbildningen: Utbildning av guider till Dyktankhuset grundad på det utförliga 
kompendium som tagits fram av Tomas Jangvik fortsätter.  

Den 3/12 hade inte mindre än 7 elever (Berndt Lennholm, Hans 

Forsman, Birgitta Forsén, Kent Forsén, Åke Johansson, Josefin 

Weckman och Per Bjerde) anmält sig till denna utbildning av  

Tomas Jangvik och Hans Örnhagen.   

 Information om att adressen till guiden är guide.sdhf@gmail.com 

kommer att meddelas till alla som gått guideutbildningen.     

 

mailto:guide.sdhf@gmail.com
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ROV-projektet:  Bert Westenberg har meddelat Birgitta Forsén och Hans Örnhagen om 

sina kontakter med syfte att Sjöugglan Christine med tillbehör skall 

doneras till SDHF.   

Denna ROV finns idag i Lysekil hos Jan-Otto Pettersson. Kontakt skall 

tas med Kristineberg och Havsforskningslaboratoriet för formell 

överföring av ROV-en till SDHF. Kontaktperson är Roger Lindblom, 

som hade en central funktion i Havsresursdelegationen samt Torbjörn 

Eke, mannen bakom Sjöugglan.      

 Kent Forsén rapporterade att vi fått ett korrekt formulerat yttrande om 

den gamla ROV-en för användning vid kontakt med SMM. 
 

Städdagar: Dagar för städning av Dyktankhuset bestämdes till 25-26 februari 2017.   
 

Containern: Staffan von Arbin och marinmuseet i Varberg är intresserade av viss 

äldre utrustning. Maritiman i Göteborg är inte intresserade och har inte 

plats. Per-Anders Träff, Chalmers Tekniska Högskola, kommer att 

tillfrågas om intresse finns.  

Beslutades att materiel i containern som har försvarets märkning och  

som inte placeras i Dyktankhuset, skall destrueras och får inte komma ut 

på den öppna marknaden. Material som består av metall destrueras och 

säljs som skrot. Ombesörjs främst av Bert Westenberg och Hans 

Örnhagen.  
 

Vision 2020: Kent Forsén rapporterade att en genomgång av landets drygt 1100 

stiftelser pågår och att kontakt därefter kommer att tas med dem som kan 

vara aktuella. Kontakt kommer även att tas med Kulturdepartementet för 

att utreda om det kan vara en framkomlig väg att gå.   
 

Nytryck böcker: De tre böckerna ”Dyktankhuset på Galärvarvet”, ”Övningstanken i 

Karlskrona 50 år” och ”Nya Varvets Dyktank” (digital form) har 

föreslagits samlas i en publikation där det klart framgår att den bygger 

på tre tidigare publikationer. Skriften om Karlskrona-tanken  bör 

kompletteras med bilder och engelska sammanfattningar.  

 Peter Skanse har uppskattat priset för 500 böcker till ca 40 000:-  

 Hittills har scanning av två böcker kostat 3 500:-  Peter kan tänka sig att 

själv stå för en del av kostnaden. Hans-Lennart Ohlsson, Sjöhistoriska 

museet, har inget att erinra mot nytryck av böckerna.    
  

Materiel från försvaret: Birgitta Forsén har besvarat erbjudandet från försvaret till SDHF om att 

få tillgång till ett par specificerade andningsapparater, men ännu inte fått 

något svar. Påminner igen.  
 

Carlssondräkten: Bert Westenberg har varit i kontakt med Alexander Ljungqvist på 

Dräktverkstan och begärt offert. Denne har hittat material med rätt färg 

men inte identisk textur. För att kunna lämna offert måste Alexander ha 
aktuella mått, alternativt en dummy. Tomas Jangvik och Hans Forsman 

förser Alexander med nödvändigt underlag. Lars Gustafsson föreslog att 

dräkten ska förses med fasta gummiringar, manschetter och midjering. 
 

Övriga rapporter:  Dykmässan. Tomas Jangvik har varit i kontakt med Tommy Jarnbrink 

 och meddelade att SDHF inte kan räkna med att få tillgång till samma 

utställningsplats som förra gången. Vi har inte tilldelats någon plats 

ännu, men det lutar åt att vi hamnar vid SSDF:s monter vilket är ett bra 

alternativ. En utställning av andningsregulatorer kan vara ett attraktivt 

tema.  
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Beachflag. Tomas Jangvik håller på att undersöka olika alternativ och 

visade förslag samt priser på sådana flaggor. Kostnaden för 4 st flaggor i 

storleken 1,60 x 0,5 m är drygt 6 000:- 

Flaggorna ska upplysa om Dyktankhusets öppethållande samt adresser 

till hemsida och Facebook-sida. Tomas återkommer med förslag.  
 

Prislista samt vilka artiklar och böcker som kan köpas i Dyktankhuset 

ska vara tillgänglig såväl i huset som i guidekompendiet. ”Röjdykarna i 

vått och torrt” kostar 250:-.    
 

Inventering av böcker och övriga artiklar görs före årets utgång av Åke 

Johansson och Tomas Jangvik. Åke och Tomas ska även ordna någon 

form av hylla vid entrén för exponering av bl a de böcker som finns till 

försäljning.  
 

Signallinan: Styrelsen i SDHF är rörande enig om att Signallinan har genomgått en 

tilltalande ansiktslyftning genom sitt nya format, design och innehåll.   

Birgitta Forsén meddelade att Signallinan nr 38 är i produktion och 

kommer att ges ut före jul.  
 

Övriga frågor: Hans Forsman redovisade utförligt det gedigna arbete han under ett par 

månaders tid utfört på dyktanken. Denna är nu efter förbehandling 

genom slipning och därefter målning ett par gånger i ett mycket gott 

skick. Hans har tveklöst lagt ner ett stort arbete och resultatet är 

beundransvärt.  
 

 Beslutades att vid event som t ex Skärgårdsdagarna inte ta betalt vid 

tungdykning. Dock krav på medlemskap.   
 

Beslutades att styrelsens verksamhetsberättelse samt budgetplan för 

kommande verksamhetsår ska vara tillgänglig den 16 januari 2017 (en 

vecka före Skype-mötet den 26/1). 
 

Kommande styrelsemöten: Beslutades: 

   1) Skype-möte kl 19.00 den 26 januari 2017.  

   2) Styrelsemöte den 25 februari (i samband med städdagarna). 

   3) Årsmöte den 17 mars (i samband med Dykmässan). 
 

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande för deras insats samt visat intresse 

 och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 
            Kent Forsén 

 

 
   Justeras    Justeras 

 

           
   Berndt Lennholm   Tomas Jangvik  


