Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 33
Org nr 802422-8457
__________________________________________________________________________________
Datum:

2016-05-15 kl 18.00

Lokal:

Skype-möte

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Kent Forsén, ledamot
Berndt Lennholm, ledamot
Hans Örnhagen, suppleant

Mötes öppnas:

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat efter
initiala svårigheter att få uppkopplingen av Skype att fungera.

Dagordningen fastställs:

Mötet godkände förelagd dagordning.

Val av två justeringsmän: Hans Bohlin och Kent Forsén valdes att justera protokollet.
Protokoll från föregående
möte, konstituerande möte
och årsmötet:
Protokollet från den 19 mars ska justeras snarast. Protokollet från det
konstituerande mötet är justerat och klart för arkivering.
Årsmötesprotokollet ska returneras till sekreteraren för arkivering och
inläggning på hemsidan under rubriken protokoll.
Sekreteraren kommer tills klara rutiner föreligger att arkivera samtliga
protokoll i en särskild mapp – PROTOKOLL SDHF.
Uppföljning av årsmötet:

Ordföranden har följt upp tidigare årsmöten och kunde konstatera att det
som regel rör sig om 10-12 medlemmar som bevistar mötena. Undantag
var mötet i samband med Dykmässan och presentationen av Hall of
Fame, i Nacka. Cirka 17 personer deltog varav några inte var
medlemmar. Årsmötet i Karlskrona lyckades engagera 25-30 besökare,
varav några icke medlemmar.
Nästa årsmöte kommer att hållas på Dyktankhuset fredagen den 17 mars
2017.
Mejlutskick har visat sig fungera bra och reducerar portokostnaderna.

Ekonomi, betalda medlemsavgifter, sponsorer:
Den undertecknade revisionsberättelsen har ännu inte kommit styrelsen
tillhanda. Berörda personer ombeds snarast skicka in dokumentet till
kassören.
Granskningen och rättningen av felkonteringen av utgifter avseende
Signallinan har ännu inte åtgärdats. Ordförande och kassör tar sig an
siffergranskningen snarast.
Kassören presenterade uppdateringen av den ekonomiska rapporten per
den 15 maj 2016. Se bilaga 1.
GDA Sverige AB är guldsponsor och YRGO är silversponsor. De
sponsorer som ännu inte betalat vidtalas av Birgitta Forsén och Åke
Johansson.
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Medlemsförteckningar,
hantering av dessa:

Hans Örnhagen presenterar en modifierad medlemsförteckning. Excel är
ett bra ”worksheet” att arbeta med. Efter två år förs de personer som inte
betalat över till en ”bevakningslista”. Se bilaga 2.
Inget beslut togs i frågan.
Hans Örnhagen skickar den senaste medlemsförteckningen till Åke
Johannson.

Årsmöte med Stockholms
Sjögård:
Hans Bohlin representerar SDHF på Stockholms Sjögårds årsmöte den
17 maj.
Möte med intendent Maria
Wall:
Möte med intendent Maria Wall, fastighetsansvarig, Sjöhistoriska
museet, kommer att äga rum den 27 maj klockan 14.30, Linnégatan 64,
Stockholm. Från SDHF deltar Birgitta Forsén, Kent Forsén och Hans
Örnhagen.
Skärgårdsmässan:

Hans Örnhagen ordnar med avspärrningen vid Dyktankhuset och
dyklejdaren redan på torsdag kväll.
SSDF:s ordförande, Henrik Johansson, håller tal klockan 13.00 i
samband med mässan.
Styrelsen enades om tre dykningar med tungdykare på lördag respektive
söndag. Tidpunkterna för dykningarna planeras till 12.00 – 13.30 –
15.00. Hans Bohlin har sökt om dyktillstånd.

Signallinan:

Förslaget att ge ut Signallinan som posttidning är inte genomförbart. För
att kunna göra detta krävs att tidningen ges ut med fyra nummer per år.
Inga restriktioner kommer att läggas på den nya redaktionen i samband
med framtagningen av det första numret av tidningen.
Det presenterade utkastet mottogs mycket positivt och lovar mycket för
framtiden.

Öppethållandet i sommar: Åke Johansson upprättar en lista över när han avser att hålla
Dyktankhuset öppet. Han ska på prov försöka att ha öppet även några
onsdagar.
Den 21 maj guidar Åke Johansson och Hans Forsman Attackdykarna.
Styrelsen avvaktar presentationen av den guidehandledning Tomas
Jangvik arbetat fram.
Berndt Lennholm önskar bättre återrapportering från öppethållandet av
Dyktankhuset.
SSDF – KSU, Klubbsäkerhetsutbildning – 14 deltagare – Hans
Örnhagen.
Sjösäkerhetsinspektionen – 32 deltagare – Hans Örnhagen.
HMS Belos – många – Lars Gustafsson.
Sponsoravtalen, slutgiltig
utformning:

Efter Kent Forséns utförliga presentation av skattemyndigheternas
tolkning av sponsoravtal, godkändes förelagt utkast med önskemål om
ett separat avtal för silver- respektive guldsponsorer.
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Organisationsnumret ska med i avtalstexten. Ett förslag är att respektive
företags logga ska ha olika storlek beroende på om företaget är silvereller guldsponsor. Se bilaga 3.
I Signallinan ska respektive sponsor få en och en halv sida för
presentation av företaget vid ett tillfälle. Detta ska förankras hos
redaktionen för tidningen.
På SDHF:s hemsida är det önskvärt att företagets logga är klickbar för att
komma in på deras hemsida.
Birgitta Forsén skriver ut de nya avtalen.
Kulturarvsdagarna:

Årets kulturarvsdagar, med tema Tidens rörelse, äger rum mellan den 9 11 september. Hans Örnhagens förslag är en separatutställning med
dykarur och ett föredrag som tar upp tidens betydelse för dykaren,
dekompressionstabeller, bounce/saturation diving, andhållningstid m m.
Upplägget kommer att närmare diskuteras över en kall öl i Åbo.
Föredraget hålls i Dyktankhuset söndagen den 11 september.

Guideutbildningen:

Frågan bordlades då ansvarig för projektet, Tomas Jangvik, inte kunde
närvara.

Vision 2020:

Kent Forsén presenterade kontakter han haft med presumtiva sponsorer.
Bert Karlsson – gav ingen respons.
Stena Line, marknadschefen – ingen respons efter förnyad kontakt.
SKF – inget besked för närvarande, letar efter rätt kontaktperson.
Kent Forsén avser att ta kontakt med ESAB som skulle kunna vara en
synnerligen lämplig sponsor med tanke på den svetsade tanken i
Dyktankhuset. Ytterligare en rad presumtiva sponsorer kommer att
kontaktas.

Övriga frågor:

Birgitta Forsén approcherades av Spritmuseet angående ett event med
Food Trucks utanför museet. Tillställningen går av stapeln den 27
augusti. Avsikten är att sälja färska varma smörgåsar.
Då eventet attraherar många besökare föreslår Spritmuseet att även
Dyktankhuset har öppet denna dag.
Hans Bohlin kommer att finnas tillgänglig på Dyktankhuset både den 27
och 28 augusti.
SDHF har blivit erbjuden ett föredrag av Thomas McCord om 27 år
ombord på en amerikansk atomubåt. Föredraget hålls på engelska. I
anslutning till föredraget avhålls ett styrelsemöte.
Dyktankhuset är uthyrt den 11 november för en ”refresher” kurs i
dykerimedicin. Kursansvariga är av Hans Örnhagen och Mats Hagberg.
Staffan von Arbin bör snarast få information till Signallinan om våra
planer för kulturarvsdagen.
Hans Bohlin informerar om att det är sista året vi får låna Hans Agerstigs
tungdykarutrustning. Hans A avser sälja den till ett eventuellt pris av
70 000.
Uppdrogs åt Bert Westenberg att lokalisera dräkten till Carlssonhjälmen
och därefter kontakta Alexander Ljungqvist på Divex för offert på
nytillverkning av en dräkt i snarlikt material. Om dräkten finns hos Stig
Insulan i Brastad tar Hans Örnhagen den till Stockholm vid lämpligt
tillfälle.
Adventsträffen hålls lördagen den 3 december klockan 16.00 i
Dyktankhuset. Bengt Grisell kommer att berätta om dykningar på
regalskeppet Kronan.
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Nästa möte:

Nästa styrelsemöte kommer att bli ett Skype-möte och är fastställt till
den 16 juni, klockan 18.00. Ha god framförhållning så att mötet kan
börja på utsatt tid!

Mötets avslutas:

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Bert Westenberg
Justeras

Hans Bohlin

Justeras

Kent Forsén
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