Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Org nr 802422-8457

Datum:

2017-03-18 kl 18.00

Lokal:

Dyktankhuset, Galärvarvet

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Lars Gustafsson, klubbmästare
Berndt Lennholm, ledamot
Hans Örnhagen, suppleant
Tomas Jangvik, adjungerad
Imre Botos, revisor
Ola Lindh, revisor
Rolf Åhrman, valberedningen
Dessutom närvarade ytterligare nio klubbmedlemmar.

Mötet öppnas:

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande
och mötessekreterare: Birgitta Forsén valdes till mötesordförande och Bert Westenberg
valdes till mötessekreterare.
Frågan om mötets behöriga utlysande:

Årsmötet ansågs enhälligt utlyst enligt gällande stadgar.

Val av två justeringsmän
att jämte ordföranden och
sekreteraren justera årsmötesprotokollet:
Robert Graham och Imre Botos valdes att justera
årsmötesprotokollet.
Styrelsens berättelse över
verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret
2016:
Efter rättelse av årtalet 2015 till 2016 på rad två i förvaltningsberättelsen godkändes verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
Bilaga 1.
Revisorernas berättelse: Revisorerna hade inget att anföra. De förslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2016: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Beslut om årsavgift:

Styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter - för medlem 250
SEK, silversponsor 2 500 SEK och guldsponsor 5 000 SEK,
antogs av årsmötet.

Budgetförslag gällande verksamhetsåret 2017: Den 20 maj kommer SDHF att anordna ett loppis för att avyttra
dykrelaterade föremål som genom åren samlats i en container.
Syftet är att snarast tömma containern och därefter avyttra den.
Insamling av medel för inköp av tungdykarutrustningen vi haft
möjlighet att disponera vid olika dykevent fortsätter. Till dags dato
har 30 000 SEK inkommit på det för inköpet reserverade kontot.
Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
godkändes av årsmötet. Bilaga 2 och 3.
Val av ordförande och
sekreterare på två år:

Birgitta Forsén valdes till mötesordförande för två år.
Bert Westenberg valdes till mötessekreterare för två år.

Val av två styrelseledamöter på ett år:
Årsmötet valde Kent Forsén och Hans Örnhagen till
styrelseledamöter på ett år.
Val av två styrelsesuppleanter på ett år:
Mattias Ekholm och Hans Forsman valdes enhälligt till
styrelsesuppleanter på ett år.
Val av två revisorer på
ett år:

Ola Lindh och Imre Botos valdes till revisorer på ett år. Som
sammankallande valdes Ola Lindh.

Val av en revisorssuppleant på ett år:
Som revisorssuppleant på ett år valdes Olle Beck.
Val av valberedning varav en sammankallande
utses på ett år:
Staffan von Arbin och Peder Hermansson valdes enhälligt av
årsmötet till valberedningen. Staffan von Arbin utsågs till
sammankallande.
Övriga val, adjungerande till styrelsen:
Staffan von Arbin, Tomas Jangvik och Berndt Lennholm valdes av
årsmötet som adjungerade till styrelsen.

Behandling av inkomna
skriftliga frågor, motioner och propositioner:
Propositionen inlämnad av styrelsen avseende stadgeändring
(tillägg) § 6 Möten, bifölls av årsmötet.
Motion inlämnad av Staffan von Arbin avseende inval av Stig
Insulan som hedersmedlem i SDHf bifölls enhälligt av årsmötet.
Bilaga 4
Övriga frågor:

Lars Gustafsson informerade om det kommande mötet - Nordisk
dykkehistorisk treff i Larkollen, Norge.
2019 firar SDHF 40-års jubileum och bör då arrangera ett
Internationellt Dykevent. SDHF är troligen den äldsta
dykerihistoriska föreningen i världen och dessutom i en byggnad
som ursprungligen avsågs för dykrelaterad verksamhet.
Rolf Åhrman informerar om att det har bildats en
Röjdykarförening.
Rolf Åhrman deltog i en uv-orienteringstävling i Källtorpssjön
1963. Han vann första pris något som tidningarna skrev om. Han
donerar artiklar och fotografier från tillfället.

Mötet avslutas:

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

Vid protokollet
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sekreterare
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ordförande
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