
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 37 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2016-10-17, kl 19.00 

 

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 

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 pågående ärenden:  

● SMM-statistik 

● arrangemang den 3 december 

● Tomas Jangvik rapporterar  

● Hans Örnhagen har två frågor  

   

Val av två justerings- 

män:  Berndt Lennholm och Hans Bohlin valdes att justera protokollet. 

 

Protokoll från före- 

gående möte: Föregående styrelsemötesprotokoll har lagts in på Dropbox. 

Rättelser: Hans Örnhagen är suppleant och inte adjungerad. 

 Ansvarig för Facebook-sidan är Birgitta Björkskär. 

  

Ekonomi, donations- 

läget, medlemslistan: Anders Berg har donerat 50 kronor till styrelsen avseende inköp av 

en tungdykarutrustning. 

 Birgitta Forsén kommer att skriva om Skärgårdsmässan och i 

samband med det ta upp frågan om donation/bidrag för att 

möjliggöra inköp av tungdykarutrustningen från Hans Agerstig. 

Informationen tas även med i samband med utskicket om den 

planerade guideutbildning den 3 december. 

 Kostnaderna för Signallinan – tryckeri och porto, blev något lägre 

än kalkylerat. 

 Sammanställning av ekonomin till styrelsemötet den 17 oktober 

2016, se bilaga 1. 

 Hans Örnhagen har lagt in rubriker på medlemslistan. Hans Ö, Åke 

Johansson och Berndt Lennholm stämmer av medlemslistan mot 

det aktuella registret. 



 

 Rapport: Tomas Jangvik meddelar att SDHF har utbildat två nya 

guider, 2016-08-20. 

 Tomas Jangvik och Birgitta Forsén representerad SDHF på Classic 

Dykträff i Jönköping. En del nya kontakter knöts. 

 Hans Örnhagen föreslår att den klocka, av märket Oris, som SDHF 

fått från Henning Staehr a/s, till minne av Carl B Brashear, ska 

ingå i Dyktankhusets samlingar. Denna dykarklocka har 

föreningen fått som tack för utlåning av tungdykarutrustning till en 

mässa. Det andra dykaruret, Diver 65, ska vi om Henning Staehr 

a/s godkänner det, säljas och pengarna från försäljningen 

investeras i tungdykarutrustningen vi avser köpa. 

 Hans Ö har fått styrelsens uppdrag att formulera ett brev till 

företaget i ärendet. Om vi får tillstånd att sälja dykarklockan ska vi 

bestämma oss för lämpligt forum för försäljningen. 

 Hans Örnhagen har för SDHF:s räkning från Antti Ellonen, 

informatör på trafikministeriet i Finland, mottagit en bok. Den 

redogör detaljerat för det finska röjdykeriets historia, som såg 

dagens ljus 1953. Boken som är på finska innehåller ett stort antal 

fotografier och intressanta dokument. Ellonen skulle kunna tänka 

sig att lämna ett bidrag till nästkommande Signallina. 

 Även Hans Örnhagen avser att komma med en artikel rörande 

samtalen med Antti Ellonen. Signallinan beräknas utkomma under 

december 2016.  

 Hans Bohlin har kontakt med Skärgårdsmässan angående 

Djurgårdsdagarna. 

 

Pågående ärenden:  Ansvarsområden se bifogat protokoll, bilaga 2. 

 ● SMM – Per Carlsson meddelar att det inte är några problem med 

fler nycklar. 

 ● Maria Wall har trots flera påstötningar från SDHF inte behagat 

svara på de frågor gällande samarbete och avtal mellan föreningen  

och myndigheten. Museichef Hans-Lennart Olsson kommer därför 

att per post få översänt korrespondensen mellan SDHF och SMM, 

som tidigare skickats per mejl till Wall. 

 ● Öppethållandet – Berndt Lennholm tar fram en lista inför 

kommande år. 

 Per den 10 oktober har Dyktankhuset besökts av 4 298 besökare. 

Nytt rekord för Dyktankhuset – all time high! 

 ● Besökarna under kulturarvsdagen till Dyktankhuset var få. De 

flesta var turister, dvs inte från närområdet. 

 ● Adventsträffen kommer att äga rum den 3 december 16.00. 

 Information om träffen kommer att kungöras på bl a 

www.dykarna.nu, förutom vår egen hemsida. 

 Lars Gustafsson kontaktas i egenskap av klubbmästare för att 

kontrollera att allt till glöggfesten kommer att finnas på plats. 

 ● Hemsidan – konverteringsprogram finns för Joomla till World 

Press.  

Webmastertjänsten är fortfarande vakant. Ansvaret ligger tills 

vidare på tf webmaster Berndt Lennholm.  

http://www.dykarna.nu/


 Frågan om ev byte av webhotell har ännu inte åtgärdats. 

Styrelsen ska snarast ha tillgång till inloggningsuppgifterna för att 

kunna ändra SDHF-adresserna.  Birgitta Forsén tar kontakt med 

Magnus Lindström i ärendet. 

● Tygmärken – arbete pågår med att få fram rätt färgsättning. De 

beräknas vara klara för leverans under januari/februari 2017. 

● Nytryckning av broschyren/informationsfoldern beräknas vara 

klar under januari/februari 2017. 

● Ny guideutbildning är planerad till den 3 december i år. 

● En skrivelse om ROV:ens historiska betydelse har inkommit 

från Per-Anders Träff, CTH, och Anders Hägglin, CTH. 

 Bert Westenberg redogjorde för kontakter med 

Sjöugglekonsortiets medlemmar om möjligheten att kunna donera 

Sjöugglan Christine med all kringutrustning till SDHF. Denna 

farkost har använts av ett antal institutioner för bl a studier under 

vatten – inspektion, maringeologi, marinbiologi, marinarkeologi 

och som utvecklingsplattform för studier av uv-teknik på bl a 

Chalmers. 

● Städdagar har planerats till den 25-26 februari 2017. 

● Hans Örnhagen och Bert Westenberg har av styrelse fått i 

uppdrag att ta fram en lösning för gallring av utrustningen som 

finns i containern, som därefter ska avvecklas. 

●Vision 2020 – förhoppningarna står till ett planerat möte med Ola 

Oskarsson, MMT, och Carl Douglas, MMT. Kent Forsén äger 

projektet.  

Kent Forsén har bland en uppsjö av stiftelser funnit tre som skulle 

kunna vara intressanta för SDHF:s fortsatta projektering av Vision 

2020. 

● Nytryck av de tre böckerna som behandlar Sveriges tre 

dyktankar har diskuterats med Peter Skanse, Båtdokgruppen. Från 

SMM har vi fått rätt att göra en nytryckning av böckerna. Museet 

häver copyrighten efter samtal med Hans-Lennart Olsson. F n 

försöker Bert Westenberg komma över en digital version av dessa 

publikationer för fortsatt redaktionellt arbete. 

● Genom Försvarsmaktens sändlista har SDHF fått möjlighet att 

inkomma med en skrivelse om att få sig tilldelad en syrgas-

apparater, Oxydive, M7382-052011, samt en blandgasapparat, 

DCSC, M7382-123011. Birgitta Forsén sammanställer en ansökan 

om att aktuell utrustning bör tilldelas SDHF, för senare exponering 

i Dyktankhuset. 

● Hans Örnhagen har vidtalat Alexander Ljungqvist, 

Dräktverkstan, 08-652 06 11, 070-614 42 86, om att sy upp en 

dräkt till Carlssonhjälmen. Alexander ska efterforska om han kan 

få tillgång till lämpligt canvasmaterial. SDHF har plugg – halsring 

– midjering. Bert Westenberg fick uppdraget att ta förnyad kontakt 

med Dräktverkstan och begära en offert.  

 

 

Signallinan: Det redaktionella arbetet med nästkommande nummer pågår. 

Birgitta Forsén skriver en ledare. En artikel om Skärgårdsmässan 



förbereds. Information om årsmötet den 17 mars 2017 kommer att 

finnas i nästa nummer. Även en artikel om pins, tygmärken, tröjor 

och böcker kommer att finnas med. 

 

Övriga frågor: Berndt Lennholm framförde önskemål om att vi bör skaffa oss en 

beachflagga som visar att/när Dyktankhuset är öppet. 

 Flera i styrelsen ansåg att vi borde införskaffa en bättre 

ljudanläggning, mikrofon och högtalare, för utomhusbruk. 

 

Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte äger rum den 2 december 18.00 i 

Dyktankhuset.   

 

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

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 
Bert Westenberg 

 

Justeras    Justeras 

   
Hans Bohlin    Berndt Lennholm 

 

 


