
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 39 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2017-01-26, kl 19.00 

 

Lokal:   Skypemöte 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande 

  Bert Westenberg, sekreterare 

Åke Johansson, kassör 

  Kent Forsén, ledamot 

Berndt Lennholm, ledamot 

Hans Forsman, suppleant 

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:  

  Tomas Jangvik – Dykmässan. 

  Hans Forsman – desarmering av patronerna till Cox-bultgevär.

   

Val av två justerings- 

män:  Berndt Lennholm och Tomas Jangvik valdes att justera 

protokollet. 

 

 

Protokoll från före- 

gående möte: Föregående mötesprotokoll justerat och lagt till handlingarna. 

  

 

Ekonomi, donations- 

läget m m: Oförändrad årsavgift på 250:00 fastställdes för 2018. 

  Senaste fakturan avseende Signallinan ska makuleras på grund av 

felaktigheter i samband med tryckningen av tidningen. 

 Till dags dato har totalt 29 584:00 inkommit till fonden för inköp 

av Hans Agerstigs tungdykarutrustning. 

 Ett belopp på 500:00 har inkommit från en av styrelsen okänd Lars 

Karlsson. Åke Johansson åtar sig att identifiera personen ifråga. 

 Han kompletterar även verksamhetsberättelsen med 

medlemsantalet och Berndt Lennholm lämnar den exakta siffran 

för antalet besökare under verksamhetsåret 2016, se punkten 

öppethållande. 

Ev ytterligare stavfel åtgärdas innan verksamhetsberättelsen är klar 

för utskick. 



 Revisorerna kontaktas snarast för att alla handlingarna, inklusive 

revisionsberättelsen, ska finnas klara och undertecknade 

till årsmötet. 

 

Förslag till budgetplan: 

 

Fasta kostnader: 

Dykguideutbildning    4 000 

Dykmässan     5 000 

Årsmötet     3 000 

Städhelgen    1 000 

Signallinan, 2 nummer                     55 000 

Skärgårdsmässan  1 000 

Kulturarvsdagen  1 000 

Adventsträffen  1 000 

Containern   8 000 

Framtagning av ny Carlssondräkt,  

Hans Bohlin tar på sig kostnaderna,     –  

ny dräkt med manschetter, beige uretan, 

modernt mtrl för skaldräkter 

Broschyrer 5 000 ex  9 000 

Nytryckning av dyktankböckerna, 

500 ex                      45 000 

Framtagning av nya tygmärken 100 st 3 500 

Beachflagga, 3 st  3 000 

Färg m m till dykarklockan Svea och 

tryckkammare (täckfärg ”jagargrå”   

genom Lars Gustavsson     600 

IT       –  

Portokostnader     700 

Sjögården, medlemsavgift     500 

Styrelsemöten  2 000 

Inköp av dammsugare  2 500 ∑ 145 800 

 

Intäkter: 

Medlemsavgifter  40 000 

Sponsorer, silver  17 500 

Sponsorer, guld  40 000 

Visningar, guidningar  10 000 

Försäljning   15 000 

Gåvor     3 000 ∑ 125 500 

 

Birgitta Forsén lämnar snarast en utarbetad budgetplan. 

Uppdrogs år Kent Forsén att undersöka huruvida föreningen är 

momspliktig. 

Vi ska undersöka om vi är berättigade till det organisationsbidrag 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) delar ut. 

 

 



Årsmötet:  Den av Birgitta Forsén sammanställda verksamhetsberättelsen har 

kompletterats av enstaka styrelsemedlemmar.  

Motionen att välja in Stig Insulan som hedersmedlem i SDHF 

bifogas årsmöteshandlingarna. 

 Hans Bohlin trycker upp 30 ex av årsmöteshandlingarna att 

skickas ut till de medlemmar som inte har e-postadresser. Övriga 

medlemmar får alla handlingarna per e-post. 

 

 

Pågående ärenden: Hemsidan  

Mattias Ekholm har gjort en storartad insats med SDHF:s hemsida.  

Han har återskapat hemsidan från Binero och via Jumla 

konverterat den till Worldpress. 

Vi ska ta lärdom av tidigare misstag och utbilda flera inom 

styrelsen att kunna hantera hemsidan i framtiden. 

Hemsidan är numera exporterad till one.com. 

Vi väntar fortfarande på att få domänen överförd från one.com. 

 

Facebook 

Birgitta Bjökskär har blivit tillfrågad av någon att få göra reklam 

för en bok på SDHF:s Facebook-sida.  Styrelsen beslöt att endast 

verksamhet som gäller SDHF ska ges möjlighet till 

reklamutrymme på Facebook. 

 

SMM – Dyktankhuset 

Efter många turer har toalettproblemet fått sin lösning och fungerar 

nu till full belåtenhet. 

 

Öppethållandet 

Berndt Lennholm tar fram en kalender för visningar och andra 

aktiviteter. Vi får se om kalendariet kan integreras i den 

återupprättade hemsidan för SDHF. 

Totala besöksantalet under 2016 uppgick till 4 412. All time high! 

 

Tygmärken 

Vi har för närvarande problem med leverantören av märkena. De 

beräknas kunna levereras under en inte alltför avlägsen framtid. 

 

Broschyren 

Broschyren ska beställas snarast. Den bör finnas tillgänglig till 

Dykmässan. 

 

Fortsatt guideutbildning 

Tomas Jangvik föreslår utbildning vid tre tillfällen – april – 

juni/juli – augusti alt december. Han återkommer med exakta 

datum vid senare tillfälle. 

 

ROV-projektet 

Bordlades 

 



Städdagar  

Städdagar är för närvarande fastställda till den 25 och 26 februari.   

Med början klockan 10.00. Åke Johansson är ansvarig för 

organisationen. 

 

Containern 

Den 17 februari kommer Hans Örnhagen, Hans Bohlin, Hans  

Forsman och Bert Westenberg att göra en första gallring i 

containern. De föremål som avses kasseras körs till återvinning. 

Övriga objekt märks upp och tas till Dyktankhuset för ”loppis”. 

Arbetsgruppen tar kontakt med Försvarsmakten för besked om hur 

SDHF får/ska hantera de föremål som har försetts med försvarets 

signum.   

 

Vision 2020 

Nedan presenteras Kent Forséns hittills tagna kontakter och 

resultat, samt planerade framtida kontakter med presumtiva 

intressenter. 
1. Kulturdepartementet. Ger inte ekonomiskt stöd till ny- eller 

tillbyggnader. Hänvisar till Länsstyrelsen. 

2. Länsstyrelsen i Stockholm. Här finns möjlighet att söka 

”Byggnadsvårdsbidrag”, dock inte pengar till ny- eller tillbyggnader. 

3. Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Efter att ha läst beskrivningen av 

Vision 2020 säger man sig vara ”otroligt imponerade” över vårt 

engagemang. Handläggaren på enheten för förvaltningsärenden och 

bidrag ska göra ett besök i Dyktankhuset ”så fort det ges tillfälle”.  

Meddelar att ”Dyktankhuset tillhör den kvarvarande del av Galärvarvet 

som numera är statligt byggnadsminne som förvaltas av Kungliga 

Djurgårdensförvaltningen. Mot denna bakgrund krävs tillstånd av RAÄ 

när en om- eller tillbyggnad ska göras.  

     Rekommenderade kontakt med Kungliga Djurgårdsförvaltningen.  

Hos RAÄ finns möjlighet att söka medel till ”arbetslivsmuseer” 

(Dyktankhuset kan med lite fantasi definieras som ett sådant). 

4. Kammarkollegiet. Allmänna Arvsfonden. Kan enligt sina direktiv för i 

år endast stötta barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet som 

engagerar barn med funktionsnedsättning.  

5. Kulturnämnden i Stockholms stad. Ytterligare kontakter kommer att 

tas. 

6. Boverket. Här finns möjlighet att ansöka om stöd till vissa icke-statliga 

kulturlokaler. Processen är dock byråkratisk samt krånglig och det är 

tveksamt om Dyktankhuset kan identifieras som ”icke-statlig 

kulturlokal”. 

7. Sjöhistoriska Museet. Ytterligare kontakter kommer att tas. 

8. Hovet kommer att kontaktas. 

8. Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur kommer att kontaktas.  

9. Genomgång av landets drygt 1100 privata stiftelser fortsätter. 

Förteckning över stiftelser som kan vara aktuella att kontakta kommer att 

upprättas. 

 

Nytryck böcker 

Detaljerat ekonomiskt underlag kommer att lämnas av Bert 

Westenberg vid kommande styrelsemöte. 

 



Material från Försvarsmakten 

Birgitta Forsén har ännu inte fått någon respons på sin framställan 

rörande dykerimateriel.  

 

Carlssondräkten 

Projektet ägs numera av Hans Bohlin och Lars Gustavsson. 

Underlag i form av dummy och manschetter har lämnats till 

Alexander Ljungqvist på Dräktmakarn. 

 

Signallinan 

Bordlades 

 

Övriga rapporter 

Alla kvittenser gällande Dräktmakarn ligger numera på 

expeditionen i Dyktankhuset. 

 

Samtliga patroner till Cox bultgevär innehåller krut. Hans Forsman 

har tagit hem patronerna till sitt vapenskåp i avvaktan på lämplig 

åtgärd för desarmering.  

Varken Polisen eller Försvarsmakten anser sig kunna vara 

behjälpliga med att desarmera patronerna. 

Lars Gustavsson ombeds tillskriva Historical Diving Society, 

HDS, om rekommendationer/råd hur man kan desarmera 

patronerna. Avsikten är att de efter lämplig åtgärd ska kunna 

exponeras i Dyktankhuset för allmänheten. 

 

Övriga frågor: Tomas Jangvik efterlyser hjälp av fler medlemmar till Dykmässan 

för att kunna värva nya medlemmar och vara behjälplig med 

försäljning av SDHF:s artiklar. 

 På mässan kommer en blandning av utrustning att exponeras 

såsom lampor, dykhjälmar, verktyg för undervattensarbeten, 

kameror med tillhörande detaljer m m. 

 På Facebook, innan mässan, kommer bilder att läggas ut som 

anknyter till SDHF:s monter. 

  

Nästa möte:  Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den  

25 februari i Dyktankhuset. Klockslag meddelas senare. 

 

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

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 
Bert Westenberg 

 

Justeras    Justeras 

                  
Berndt Lennholm   Tomas Jangvik 


