
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 43 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2017-06-20, kl 19.00 

 

Lokal:   Skypemöte 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande, närvarande till ROV-projektet 

  Bert Westenberg, sekreterare 

  Kent Forsén, ledamot 

Tomas Jangvik, adjungerad 

Berndt Lennholm, adjungerad 

Mattias Ekholm, suppleant  

Hans Forsman, suppleant, per telefon 

 

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

 

Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 

 

Val av två justerings- 

män: Tomas Jangvik och Hans Forsman valdes att justera protokollet. 

 

 

Protokoll från före- 

gående möte: Föregående mötesprotokoll, 2017-05-26, nr 42, saknar fortfarande 

namnteckning från en justeringsman. 

  

Ekonomi, donations- 

läget: Till fonden för inköp av Hans Agerstigs tungdykarutrustning har 

inkommit 46 634 + 11 140 + 600, sammanlagt 58 374 kronor. 

 Dykloppisen inbringade 11 140 kronor. 

 Enligt kassören ska 35 000 kronor utbetalats till Agerstig, men 

beloppet finns inte redovisat i den ekonomiska sammanställningen 

per 20 juni 2017, se bilaga 2. 

 Mer än 100 medlemmar har fortfarande inte erlagt avgiften för 

2017. Kassören ska ha skickat ut påminnelseavier.  

 

Pågående ärenden: Hemsidan  

Bästa sättet att få material till hemsidan snabbt inlagt är att direkt 

skicka det till Mattias Ekholm. Vi behöver i fortsättningen inte gå 

via Birgitta Forsén. Det åvilar envar att korrekt och saklig 

information publiceras på hemsidan. 

Mattias har skickat en enkel handledning till Hans Örnhagen för 

hantering av hemsidan. 

Detta dokument kommer snarast även att distribueras till övriga 

styrelsemedlemmar. 



Då SDHF:s Dropbox nu nått kapacitetstaket, diskuteras 

möjligheterna att gå över till Rushfiles som erbjuder 50 GB utan 

kostnad.  

Önskvärt vore om Hans Örnhagen och Mattias Ekholm 

övergångsvis kan ta på sig det administrativa ansvaret och 

uppordning av mappstrukturen. 

Hans Bohlin har en hårddisk på 3 TB som han deponerar på 

Dyktankhuset. 

För uppbyggnad av ett bildarkiv ombads Kent Forsén och Tomas 

Jangvik att undersöka hur stor lagringskapacitet SDHF kan tänkas 

behöva på sikt. 

Kontakt ska tas med några museer för att undersöka möjligheterna 

att ev kunna medverka i den etablerade bildsamverkan som 

utarbetats museerna emellan. 

 

Facebook 

Den text om dykloppiset som Bert Westenberg skrivit redigeras, 

kortas ner av Birgitta Forsén, för ev publicering på Facebook. 

 

SMM – Dyktankhuset 

Äntligen har man åtgärdat rosenplanteringen vid Dyktankhuset. 

Birgitta Forsén ska se till att det i framtiden blir bättre ordning 

avseende planteringen.  

Svar på vår korrespondens i detta ärende och liknande med Maria 

Wall, SMM, fungerar tyvärr ej! 

 

Skärgårdsmässan 

Hans Bohlin meddelade att SDHF:s bemanning under 

Skärgårdsmässan var dålig, men att arrangemanget trots detta 

fungerade bra.  Fem intresserade personer provade på 

tungdykning.  

Underlag för framtiden avseende dokumentation av 

hälsodeklaration och dyktillstånd har tagits fram. 

Agerstigs tungdykarutrustning förvaras numera i Dyktankhuset. 

Kent Forsén har tagit fotografier på tungdykarna. Han fick i 

uppdrag att presentera ett utkast till ett diplom med ett foto till de 

som provat på tungdykning. 

 

Svea - the makeover 

Hans Forsman arbetar oförtrutet med att ge ubåtsräddningsklockan 

Svea något av sin forna glans. Det är ett tidskrävande arbete men 

man kan redan idag se framstegen. 

 

Öppethållandet 

Berndt Lennholm meddelar att det för närvarande inte finns några 

som anmält intresse att hålla Dyktankhuset öppet i sommar. 

Han efterlyser  rapporter över tidigare öppethållande med uppgifter 

om datum och antal besökare. OBS - detta är viktigt för statistiken 

till SMM! 



Det uppdrogs åt Tomas Jangvik att skicka ett upprop om 

öppethållande till samtliga som gått guideutbildningen. 

Styrelsen ska undersöka möjligheten att ev kunna engagera 

arbetslösa och/eller fritidsbåtsveteraner att mot ersättning ta sig an 

uppgiften, efter en guideutbildning, att svara för öppethållandet. 

Bert Westenberg rekommenderade styrelsen att kontakta intendent 

Eva Berglund-Thörnblom, Sjöhistoriska, för ev råd om bemanning 

av Dyktankhuset med hänvisning till Båthall 2. 

 

Beachflaggor 

Den 16 juni godkände Tomas Jangvik leverantörens utkast. 

Foton på de aktuella beachflaggorna har skickats till styrelsen via 

mejl. 

På mötet presenterades ett förslag att lägga ut foton på flaggorna 

på Facebook utan kompletterande text men med SDHF:s 

hemsideadress. 

  

Fortsatt guideutbildning 

Styrelsen återkommer senare i höst i ärendet. 

 

ROV-projektet 
Arbetet med "garage" till den stora ROV:n  bordlades. 

Bert Westenberg meddelade att en skrivelse inom en snar framtid 

kommer att tillställas tidigare medlemmar i Sjöugglekonsortiet om 

att tillstyrka att ROV:n Christine doneras till SDHF för exponering 

i Dyktankhuset. 

 

Nytryck böcker 

Redigeringen av boken Svenska dyktankar pågår i Riga, Lettland, 

och administreras av Peter Skanse, Båtdokgruppen, Skärhamn. 

95 numrerade böcker har beställts per den 20 juni 2017. 

Hans Örnhagen har skrivit ett förord. Återstår att ta fram texten till 

bokens baksida som presenterar SDHF. 

 

Material från Försvarsmakten 

Finns inget att rapportera f n. 

 

Carlssondräkten 

Finns inget att rapportera f n. Skypeförbindelsen med Hans Bohlin 

bröts. 

 

Signallinan 

Nummer 40 av Signallinan är klar för distribution. 

 

Vision 2020 

Kent Forsén arbetar med att samställa resultatet av genomgången 

undersökning av sponsorer/fonder. 

Kontakten med MMT, Ola Oskarsson och Carl Douglas har ännu 

inte gett något resultat. 



Kent Forsén föreslår att SDHF söker medlemskap i ArbetSam, 

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Styrelsen bifaller Kents 

förslag. 

 

Nytt museum i Lysekil 

Under Staffan von Arbins ordförandeskap har ett nytt dykmuseum 

bildats i Lysekil. 

Beslutades att SDHF om möjligt deponerar viss utrustning till det 

nybildade museet. Vissa dubbletter kommer ev att kunna skänkas 

framöver. 

 

Övriga rapporter 

Temat för årets Kulturarvsdag är Natur och kulturarv - miljöer 

med möjligheter. 

Beslöts att Dyktankhuset kommer att vara öppet för allmänheten 

söndagen den 10 september 10.00-16.00. Möjlighet till guidade 

turer kommer att finnas men inga föredrag planeras. 

 

Övriga frågor: Styrelsen, Birgitta Forsén, tar kontakt med Djurgårdsförvaltningen 

om skylt som visar vägen till Dyktankhuset. Det finns redan en 

stolpe vid Spårvagnshallarna med hänvisning till de andra 

begivenheterna på Galärvarvet. En motsvarande stolpe med 

vägvisning finns vid Vasamuseet. Även där saknas information om 

Dyktankhuset. 

 

Nästa möte:  Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den  

9 september, klockan 16.00, i Dyktankhuset.  

 

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

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 
Bert Westenberg 

 

 

Justeras    Justeras 

                                         
Tomas Jangvik                        Hans Forsman 

 

    

 


