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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 45 

Org nr 802422-8457 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum:  2017-10-19, kl 19.00 

 

Lokal:   Skypemöte  

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande 

  Åke Johansson, kassör 

  Kent Forsén, ledamot   

  Hans Örnhagen, ledamot  

  Tomas Jangvik, adjungerad 

 

  

Mötes öppnas: Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 Till sekreterare för mötet valdes Kent Forsén 

 

Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes.  

 

Val av två justerings- 

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

 

Protokoll från före- 
gående möte: Föregående mötesprotokoll, 2017-09-09 (nr 44) godkändes. 

 (Skall signeras av Hans Forsman). 

  

Ekonomi, donations- 

läget: Till fonden för inköp av Hans Agerstigs tungdykarutrustning har 

inkommit 58 644 kr. Därtill kommer 600 kr som inte införts 

(Thomas Thimber betalade 500 kr den 29 maj + anonym givare 50 

kr + Kent Hult 50 kr (avrundning vid inköp). Sammanlagt har vi 

således fått in totalt 59 244 kr, vilket betyder att vi snart är ”i mål” 

(saknas endast 10 756 kr).  
 

 En första utbetalning av 35 000 kronor till Hans Agerstig har gjorts 

(beloppet är inte redovisat i den ekonomiska sammanställningen 

den 19 oktober 2017).  
  

 Nya rutiner för betalning av medlemsavgiften diskuterades.  

 Till medlemmar som vi har epostadress till skickas anmodan om 

medlemsavgiften separat. Åke skickar övriga med vanlig post i 

januari/februari.      

 

Pågående ärenden: Hemsidan  

Dyktankhusets öppettider bör finnas på hemsidans förstasida. 

Birgitta kontaktar Mattias om detta.   
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Facebook 

Birgitta Forsén kontaktar Birgitta Björkskär och kollar möjligheten 

att lägga in när Dyktankhuset hålls öppet, även på Facebook. 

Viktigt att den får en framträdande plats.  

 

SMM – Dyktankhuset 

Birgitta Forsén har haft kontakt med Gunnar Björkman – rosorna 

kring rönnen är nu borta. Rönnen är kvar.  
 

Lån av Fhanehjelm-hjälmen – uppgift om placering i 

Dyktankhuset ska enligt önskemål lämnas till Sjöhistoriska 

museet.   

    

 

Lilla tryckkammaren 

Hans Forsman fortsätter sitt gigantiska projekt med att ge även den 

”lilla tryckkammaren” en välbehövlig ansiktslyftning.  

 
 

Öppethållandet 

Hittills i år har Dyktankhuset haft 2117 besökare, varav 1831   

vuxna och 286 barn. Hans Ö kommer att rapportera det senaste 

gruppbesöket i Dyktankhuset till Berndt Lennholm. 
 

Guideutbildningen 

Tack vare Tomas förnämliga insats håller guideutbildningen på att 

bli etablerad och spridd bland alltfler medlemmar. Erbjudande via 

mejl har resulterat i att inte mindre än ytterligare 6 personer anmält 

sig för att utbildas. Tomas kommer att sammanställa en lathund 

med tänd- och släckningsschema. Denna välkomnas.    

 
 

Kulturarvsdagen 2017 

Kort rapport från årets Kulturarvsdag kommer i nästa utgåva av 

Signallinan.  

 
 

ROV-projektet 
Hans Örnhagen fortsätter kommunicera med SMM. Vi avvaktar 

ännu en tid med att söka separat bygglov för ROV-en.  

Avtal om donation av Sjöugglan är klart.  

 

 

Nytryck böcker 

Boken om dyktankarna är tryckt. Birgitta Forsén tackar de 

inblandade och gratulerar till ett lyckat bokprojekt. Beställningar 

kommer in då och då. Alla förhandsbeställda böcker har levererats. 

60 onumrerade böcker finns för användning som presenter till 

föredragshållare m fl. Boken kostar 300 kr + porto. 

Frågan om nytryckning a boken om Arne Zetterström restes, men  

inget beslut togs.  
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Diplom 

Diplom till de som i samband med Skärgårdsmässan 

(Sverigedagarna) provat att dyka med tungdykarutrustning 

kommer att delas ut under adventsträffen. Beslutades att diplomet 

delas ut till de som dykt i samband med de senaste två årens 

Skärgårdsmässor. Dessa personer inbjuds till adventsträffen.  

  
 

Material från Försvarsmakten 

Inget nytt att rapportera.  

 

Carlssondräkten 

Hans Bohlin agerar vidare.  

 

Signallinan 
Redaktör Staffan von Arbin har frågat om vi kan gå med på en utökning 

av nästa utgåva med 4 sidor till en merkostnad av 8 550 kr (plus moms). 

Beslutades att vi går med på detta.    

 

    

Vision 2020 

Kontakter med tänkbara sponsorer fortsätter och kommer att 

intensifieras de närmaste månaderna.  
 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har bekräftat diarieföring av vår 

ansökan om medel för att kunna söka bygglov. Muntligt har 

meddelats att vi kommer att få besked under november månad 

om vi får några pengar. Kopia  av ansökan skickas till styrelsen. 
 

Adventsträffen 

Birgitta Forsén har kontaktat Håkan Lans om föreläsning. Han 

ställer välvilligt upp och tar även med sin kompis Gunnar 

Klevefors som var med när ubåten Doppingen byggdes.  

 
 

Övriga frågor: Johan på Ekens Naval har meddelat att man har en mängd av 

försvarets Naval-fenor i storlek 43-47. Hans Bohlin kollar om vi 

kan få köpa ett par av dessa.     
 

Städdagar beslutades äga rum den 24-25 februari 2018. Eventuellt 

föredrag på lördag kväll.   

 Dykmässan 2018 äger rum i Nacka 17-18 mars. Tomas Jangvik 

håller kontakt med mässgeneralen Tommy Jarnbring. 
  
  SDHF:s årsmöte är den 17 mars, kl 19.00 i Dyktankhuset. 

 Skärgårdsmässan är den 25-27 maj 2018. 

 Danska Dykerihistoriska Sällskapets event är i den 25-26 augusti 

2018.   

Nästa styrelsemöte: Kommer att ske lördagen den 2 december kl 10.00.  

  

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

mötet avslutat. 
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Vid protokollet  

 
    Kent Forsén 

 

Justeras    Justeras 

                                         

     
Tomas Jangvik                        Hans Örnhagen    
 


