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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                       Protokoll nr 34                   

Org nr 802422-8457 

__________________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2016-06-16  Kl. 18.00 

 

Lokal:  Skype-möte 

 

Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 

  Berndt Lennholm, ledamot 

  Kent Forsén, ledamot 

  Hans Örnhagen, adjungerad 

  Tomas Jangvik, adjungerad 

  

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 att justera protokollet. 

 

Protokoll från föregående  

möte: Synpunkter på föregående protokoll efterfrågades. Protokollet godkändes. 

   

  Birgitta Forsén meddelade att dykpionjären och hedersmedlemmen Bengt 

Börjesson har avlidit. Blommor från SDHF skickas till begravningen.  

 Bert Westenberg kommer att närvara vid Bengts begravning dels som  

 representant för SDHF och dels som privat vän till Bengt Börjesson.  

  

Rapport från mötet med  

SMM: 2016-05-27 träffade Birgitta Forsén, Hans Örnhagen och Kent Forsén Marie 

Wall, ansvarig för drift och säkerhetsfrågor inom Statens Maritima Museer 

(SMM), för att framföra våra önskemål och synpunkter på Dyktankhuset och 

att diskutera gällande samarbetsavtal. Mötet var trevligt och hölls i en god 

anda.  
 

En viktig punkt var det brev som skickats till SMM den 2014-10-29 av SDHF:s 

dåvarande ordförande Anders Wästfeldt, utan att först ha förankrats i den 

övriga styrelsen. Brevet kunde tolkas som en förfrågan om övertagande av 

arrendeavtalet för Dyktankhuset.  

2016-02-26 tillskrevs Marie Wall om att nämnda brev avsänts innan ärendet 

slutbehandlats av SDHF:s styrelse. Vidare föreslogs att SMM och SDHF skulle 

träffas för att uppdatera vårt samarbetsavtal från maj 2012.  

Vid mötet 2016-05-27 framförde Marie Wall önskemål om att få ett protokoll 

där det klart framgår att SDHF i nuläget inte har möjlighet att ta över arrendet .  
 

En beskrivning av händelseförloppet tillsammans med protokoll från 

styrelsemöte 2014-11-23 skickades till Marie Wall 2016-06-14 av SDHF:s 

ordförande.  Med brevet bifogades även de två senaste utgåvorna av 

Signallinan. I brevet framhölls även att arbete för att finna sponsorer till Vision 

2020 pågår, varför SDHF skulle vara tacksamma för att få tillgång till 

detaljerade uppgifter om Dyktankhusets driftskostnader.  
 

Under mötet betonades särskilt det angelägna i att toaletten i dyktankhuset och 

elsystemet, inte minst av säkerhetsskäl, måste åtgärdas. Båda punkterna är 

”långbänkar” och det påpekades att behovet av åtgärder är både stort och akut.   
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Vidare diskuterades befintligt samarbetsavtal från 2012, mellan SMM och 

SDHF. Båda parter är nöjda med avtalet som utökades med tillägg om att   

Dyktankhusets aktiviteter även ska inkludera sportdykning.   
 

En rad andra punkter dryftades under mötet, framförallt  

 - önskemål om en glasdörr vid entrén; 

 - önskemål om att få tillgång till en förrådslokal, vilket vi dessvärre inte kan   

    räkna med i nuläget; 

 - önskemål om att få egen nyckel till miljöstationen på Vasamuseet; 

 - behovet av ekonomiskt stöd för återställandet av ubåtsräddningsklocka, ROV   

    och utstigningstank framfördes. 

 

Ekonomi, betalda medlems- 

avgifter, sponsorer: Åke Johansson har inför styrelsemötet tillhandahållit en sammanställning av 

föreningens ekonomiska status.  

 Betalning av 2000:- för visning i april av Dyktankhuset för Försvarsmaktens 

Sjösäkerhetsinspektion har ännu inte inkommit. Hans Örnhagen ”stöter på”. 
    

 Vidare framhölls att fonder för framtida inköp måste specificeras och redovisas 

i den ekonomiska balansräkningen, för att inte inkomna pengar ska blandas in i 

den löpande ekonomin. 
  

Birgitta Forsén har ansökt om hos Nordea om att få utnyttja s k Swish-tjänst.  

 Birgitta står som administratör och signerar avtalet med Nordea. Detta ska vara 

ett komplement till ”hjälmbössan” och innebär en stor praktisk fördel vid direkt 

betalning i Dyktankhuset för donation, anmälan om medlemskap, inköp av 

föreningsmärken, tröjor och liknande. Information om aktuella nummer sätts 

upp i Dyktankhuset.    
   
  Tomas Jangvik presenterade  kostnadsalternativ för tygmärken. P.g.a. den 

avsevärt lägre kostnaden beslöts att beställa 100 märken som tillverkas i Kina.  

 

Hemsidan ett sorgebarn:  Upprepade försök att få hemsidan uppdaterad har inte givit något resultat. JC 

har tidigare meddelat att den tid han kan lägga på hemsidan är begränsad. 

Behovet av åtgärder för att hemsidan ska bli dagsaktuell är därför stort 

(undantaget är kalendern, som uppdaterats av Hans Örnhagen). 
 

 Vädjan om att ta över den viktiga rollen att sköta SDHF:s hemsida riktades till 

Hans Örnhagen, som dels har kunskap för att kunna administrera sidan och 

dessutom ofta drar uppmärksamheten till nyheter och annan information som är 

lämplig att läggas in.   

Förslaget möttes inte negativt men innan definitivt svar på frågan ges vill Hans 

Örnhagen dels granska hemsidan för att få en uppfattning av sidans status och 

dels ta kontakt med JC för att få reda på vilket program som används och vilka 

lösenord som är nödvändiga.  

 

Kulturarvsdagen  Temat för kulturarvsdagen 2016 är ”Tidens rörelser”. Syftet är att berätta om 

2016-09-11:   den viktiga roll grupper av människor eller föreningar haft för att tillvarata och 

bevara olika kulturarv och kulturmiljöer. Det kan handla om t ex starka 

engagemang för att rädda något av stort kulturellt värde åt eftervärlden.  
    

Dyktankhuset är ett praktexempel på kulturskatt, där en grupp dykentusiaster 

1979 bildade SDHF med en otyglad iver att rädda huset från att rivas för att 

istället bevaras åt kommande generationer.     

Birgitta Forsén anmäler till Riksantikvarieämbetet att SDHF deltar i årets 

Kulturarvsdag genom att hålla Dyktankhuset öppet och att vi även erbjuder 

föreläsning om hur huset räddades från den rivningshysteri som rådde. Vi 

deltar även med en utställning av dykarur som representerar ”tidens rörelse”.    
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Inköp av dykutrustning:  Hans Örnhagen har föreslagit inköp av en Karlskrona-hjälm från en auktion i 

England av makarna Pardoe´s samlingar. Övriga i styrelsen var inte lika 

positiva och menade att vi bör koncentrera oss på att få ihop pengar till den 

tungdykarutrustning som vi har chans att köpa av Hans Agerstig.  

Birgitta Forsén mejlar ett upprop till SDHF:s medlemmar.    

 

Skärgårdsmässan, 

utvärdering:  Mycket lyckad aktivitet. Vi hade tillgång till hela området mellan 

Dyktankhuset och bryggan. Även Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) fick 

plats för att resa ett carportliknande tält.  Antalet besökare var 194 på lördagen 

och 220 på söndagen. Tungdykning demonstrerades både på lördag (3 ggr) och 

söndag (5 ggr), vilket är rekord. Mötet beslutade att det nästa år ska kosta 500:- 

att få prova på tungdykning.  
   
 Tomas Jangvik påpekade att det i fortsättningen bör finnas en speaker som 

berättar för åskådarna vad dykarna håller på med. En fungerande speaker-

anläggning bör inskaffas. Vidare bör det vara någon i SDHF:s styrelse som är 

huvudansvarig för vårt deltagande i Skärgårdsmässan. 

      

 

Signallinan: Redaktör för Signallinan fr.o.m. nr 37 är Staffan von Arbin. Alla ser med 

spänning och stor förväntan fram emot denna utgåva som är under produktion.  

Till Signallinan har inkommit så mycket intressant material att rapport med 

bilder från årets Skärgårdsmässa kommer att publiceras i nr 38.   

 

Öppethållande under  

sommaren: Med tillfredsställelse kan noteras att Dyktankhuset kommer att vara öppet 

under flera helger och även vardagkvällar i sommar. Dock finns det ännu  

behov av fler som har möjlighet att ställa upp. Se kalendariet på hemsidan och 

meddela Hans Örnhagen som uppdaterar.     

 

Guideutbildningen: Tomas Jangvik har sammanställt ett omfattande kompendium som ska utgöra 

underlag vid utbildning av den som ska tjäna som guide i Dyktankhuset. Det 

ligger mycket arbete bakom framtagandet av detta innehållsrika och detaljerade 

dokument.  

Den presenterade versionen är ett förslag och övriga styrelseledamöter ska 

inkomma med sina synpunkter på kompendiet till Tomas Jangvik senast den 30 

juni.       

 

Vision 2020:  Kent Forsén meddelade att en rad kontakter tas med tänkbara sponsorer. 

Följande har tyvärr sagt nej – SKF, SKANSKA och till besvikelse även ESAB,  

som har tillverkat tryckkammaren i Dyktankhuset.  

Via ombud har Vision 2020 även presenterats för huvudägaren i Marin 

Mätteknik (MMT). Denne har ännu inte givit besked. Försök görs för att få ett 

personligt sammanträffande, gärna i samband med ett studiebesök i 

Dyktankhuset. En lång lista över ytterligare kontakter med presumtiva 

sponsorer har upprättats och sökandet fortsätter. 

 

Övriga frågor: Birgitta Forsén meddelade att Josephine Weckman frågat om möjligheten att få 

köpa en ny dammsugare, då den gamla kan sägas både vara sliten och har 

tappat orken. Beslutades att 2.500:- skulle avsättas för detta inköp. 

 

Nästa möte:  Nästa möte är den 2016-08-15, kl. 18.00 via Skype. 

 

Mötet avslutades.  
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          Vid protokollet 

   
            Kent Forsén 

 

 

           Justeras    Justeras 

 

   
           Berndt Lennholm   Tomas Jangvik 

  


