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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 42 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2017-05-20, kl 18.00 

 

Lokal:   Dyktankhuset, Galärvarvet. 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande 

Lars Gustafsson, klubbmästare   

Kent Forsén, ledamot  

Hans Forsman, suppleant 

Tomas Jangvik, adjungerad  

  Birgitta Björkskär, ansvarig för Facebook 

 

Mötet öppnas: Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Dagordningen fastställs: Mötet godkände förelagd dagordning.  

 

Val av sekreterare: Till sekreterare för mötet valdes Kent Forsén. 

 

Val av två justerings- 

män:   Till justeringsmän valdes Tomas Jangvik och Hans Forsman. 

 

Protokoll från före- 

gående möte: Föregående mötesprotokoll är justerat och lagt till handlingarna.  

  

Ekonomi, donations- 

läget: Till mötet hade Åke Johansson gjort en sammanställning om det 

ekonomiska läget.  
 

Till dags dato har inkommit sammanlagt 35 134 kronor (uppgiften 

35 875 kronor i protokoll nr 41 är inte korrekt) i form av 

donationer till inköp av tungdykarutrustningen från Hans Agerstig. 

  Härtill ska läggas 12 590 kronor som blev resultatet av loppmark-

naden den 20/5.  

 Beslöt köpa utrustningen enligt planen. Enligt överenskommelse 

mellan Hans Bohlin och Hans Agerstig kan vi behålla utrustningen 

och erlägga halva köpeskillingen d v s 35 000 kr snarast. Kontrakt 

är upprättat och skrivs på av ordförande och kassör samt Hans 

Agerstig.  
 

   

 

Pågående ärenden: Hemsidan  

Då SDHF:s Dropbox har nått kapacitetstaket undersöks  

möjligheten att använda one.com:s tjänster. Beslutades att Berndt 

Lennholm kontaktar Mattias Ekholm för att hitta en lösning.  
 

Beslutades att erbjudandet om köp av det gamla SDHF:s gamla 

tygmärke ska tas bort.  
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Facebook 

Birgitta Björkskär uppdaterar Facebook löpande och detta fungerar  

bra. Förutom att sprida information och aktuell uppdatering kan 

Facebook fungera som en kanal för att värva nya medlemmar till 

SDHF.    

 

Ansvarslistan 

Denna har tidigare skickats ut och skall kompletteras med Bert 

Westenberg som föremålsansvarig. 

 

SMM – Dyktankhuset 

SMM har meddelat att man inom en snar framtid avser titta 

närmare på den högprioriterade elsaneringen och skötseln av 

rosorna utanför byggnaden. Viss gallring har skett men vi har ännu 

inte fått svar på våra frågor. Birgitta Forsén kontaktar 

Parkförvaltningen och Per Karlsson. 

 

Skärgårdsmässan  

Heter numera Sverigedagarna. 
  
Dyktankhuset kommer att hållas öppet för allmänheten under   

lördagen och söndagen. 
  
4-5 personer i styrelsen kommer att vara tillgängliga för 

demonstration av tungdykning under båda dagarna. Hans Bohlin 

har ordnat med nödvändigt dyktillstånd. Även om dykningen sker 

på den dykandes egen risk finns nu även en hälsodeklaration för 

påskrift. 

Syrgas, säkerhetslina och bår finns tillgängligt. Defibrillator 

(hjärtstartare) finns på Spritmuseet.  
 

Lars Gustafsson har förberett för grillning på lördag och ombesörjt 

inköp av mat.  
 

SDHF:s aktiviteter kommer att fotodokumenteras av Kent Forsén 

och Tomas Jangvik. 
 

Öppethållande 

Hans Örnhagen har tidigare föreslagit att en förfrågan snarast går 

ut till guiderna om intresse av att vara värd på Dyktankhuset, dvs 

hålla huset öppet för den intresserade allmänheten. Detta gäller i 

första hand månaderna juni och juli, men självklart även resten av 

året. Tomas Jangvik följer upp detta. 
 

Berndt Lennholm efterlyser rapporter om samtliga som har besökt 

Dyktankhuset efter 1 april. Birgitta undersöker saken och meddelar 

Berndt. 

 

Tygmärken 

200 riktigt snygga tygmärken med SDHF:s logo har levererats och 

finns till försäljning för 100 kronor/st.  
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Beachflaggor 

Leveransen av beachflaggor är försenad. Dock finns den flagga 

som användes vid Dykmässan tillgänglig och kommer att 

användas.  

  

Guideutbildning 

Föreslogs att utbildning av fler guider skjuts på framtiden.  
 

Tomas Jangvik föreslog att utbildningspärmen skall kompletteras 

med ett kapitel 10 som ska innehålla beskrivning av föremål och 

referenser. Tomas funderar vidare på upplägg och detaljer.  

 

ROV-projektet 

Frågan bordlades. 

 

Containern 

Lördagen den 20/5 avlöpte framgångsrikt SDHF:s loppmarknad 

hos T-Tainer AB i Huddinge.  

Hans Örnhagen, Hans Bohlin, Tomas Jangvik, Hans Forsman och 

Bert Westenberg bidrog alla med förnämlig arbetsinsats. Det 

lyckade arrangemanget drog in hela 12 590 kronor. Dock finns det 

i containern kvar ytterligare många attraktiva föremål och förslaget 

är att ordna en ny loppis vid lämplig tidpunkt. Birgitta Forsén ber 

Bert Westenberg skriva några rader om loppisen för hemsidan.  

Bilddokumentationen svarade Tomas Jangvik för.  

 

Nytryck böcker 

Hans Örnhagen har skrivit ett intressant förord om författaren till 

de tre dyktankböckerna, marinläkaren Claes Lindemark.  
 

Till dags dato är 51 dyktankböcker förbeställda. 

SDHF bör boka 10 ex för eget bruk för användning som gåvor. 

Birgitta Forsén kontaktar Freddy på Fartygsmagasinet och 

undersöker om de kan tänka sig att köpa minst 20 böcker. 
 

De första 150 böckerna är numrerade och kostar 200 kronor/st 

(inkl moms och frakt). Övriga böcker kostar 300 kronor (inkl 

moms men exkl frakt). Annons för boken är införd på hemsidan, 

Facebook och i Signallinan samt skickad flera gånger till 

meddlemmar med mejladress. 

 

Material från Försvarsmakten 

Frågan bordlades.  

 

Carlssondräkten 

Hans Bohlin kontaktar Trelleborg och undersöker möjligheten att 

få tag på ett modernt, långlivat dräktmaterial.  
 

Hans Forsman ska besöka Karlskrona och kan då hämta de Viking-

dräkter som ska kasseras, så kan vi själva välja. Enligt uppgift 

finns det tre dräkter.  Frågar Hans Örnhagen om vem som är 

kontaktman.    
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Signallinan 

Birgitta Forsén meddelar att nästa utgåva av Signallinan (nr 39) är 

klar för tryckning. Väntar på besked om sponsorer och adresslista 

från Åke Johansson. 

 

Vision 2020 

Kent Forsén meddelade att arbetet med att kartlägga tänkbara 

sponsorer bland stiftelser, fonder och myndigheter fortsätter. En 

detaljerad rapport om dessa är under sammanställning. Ett stort 

antal personliga kontakter kommer att tas.  
 

Försöken att vid upprepade tillfällen under mer än ett års tid via 

Ola Oskarsson få kontakt med Carl Douglas på Marin Mätteknik 

(MMT) har inte krönts med framgång. Carl Douglas har tillskrivits 

både privat och som ledare för MMT, men inte svarat. 

 

Övriga frågor/rapporter: Birgitta Forsén meddelade att vi har fått ännu en utgåva av Dansk 

Dykerihistoriskt Sällskaps tidning. 
 

 Lars Gustafsson rapporterade att han gjort en genomgripande 

städning av Dyktankhusets städförråd. Närmare granskning gav 

vid handen att en imponerande ordning nu föreligger i detta så 

viktiga förråd. Huset har även begåvats med en lövblås. 
 

  Hans Forsman rapporterade att han skulle börja det stora arbetet 

med att måla ubåtsräddningsklockan Svea i början av maj, men 

tvingades avbryta pga kall väderlek. Detta stora och viktiga arbete 

kommer att ske när väderleken tillåter.  Nämnas bör att den 

befintliga ytan på Svea har mycket övrigt att önska. Hans ska inte 

känna någon tidspress avseende detta stora och viktiga projekt.   
 

Flera personer i SDHF:s styrelse och medlemmar avser att närvara 

vid Nordisk dykkehistorisk treff i Larkollen, Norge i slutet av 

augusti.  

 

Nästa möte:  Nästa styrelsemöte kommer att ske via Skype tisdagen den 20 juni, 

kl 19.00.   

 

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

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 
Kent Forsén 

 

Justeras    Justeras   

                                                                                  

                     

Tomas Jangvik   Hans Forsman 


