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

Datum:

2018-03-17 kl 19.00

Lokal:

Dyktankhuset, Galärvarvet

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Lars Gustafsson, klubbmästare
Kent Forsén, ledamot
Tomas Jangvik, adjungerad
Ola Lindh, revisor
Rolf Åhrman, valberedningen
Dessutom närvarade ytterligare sju 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, bilaga 1.

Val av två justeringsmän
att jämte ordföranden
och sekreteraren justera
årsmötesprotokollet:
Kent Hult och Magnus Waldau valdes att justera
årsmötesprotokollet.
Styrelsens berättelse över
verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret
2017:
Ordföranden redogjorde för donationsuppropet avseende inköp av
tungdykarutrustningen. För att citera Birgitta Forsén ” en flod rann
in”. Nu saknas endast 1 006 kronor för att avsedd inköpssumma på
70 000 kronor ska vara uppnådd.
McCann klockan, Svea, har förtjänstfullt renoverats utvändigt.
Av ROV-projektet återstår transport till Stockholm och
uppställningen i Dyktankhuset. All dokumentation avseende
Sjöugglekonsortiet har digitalt, USB-minne, överlämnats till
styrelsen.
Nytryckningen av Svenska dyktankar har genomförts inom
fastställd tidsram och kostnad.

I förvaltningen konstateras en förlust på 1 945 kronor. Detta p g a
styrelsens bokföring av bokprojektet, Svenska dyktankar, bilaga 2.
Revisorernas berättelse: Revisorerna hade inget att anföra. De förslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet. Ola Lindh påpekade att det är första
gången styrelsen presenterat budgeten digital. Något som
uppskattades av revisorerna.
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2017: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Beslut om årsavgift:

Styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter för 2019 - för
medlem 250 SEK, silversponsor 2 500 SEK och guldsponsor 5 000
SEK, antogs av mötet.

Budgetförslag gällande verksamhetsåret 2018: Styrelsen ska aktivt verka för att SDHF tömmer containern och
säger upp avtalet med T-Tainer AB, Hammardalsslingan 3,
Huddinge.
Det presenterade budgetförslaget godkändes enhälligt av årsmötet,
bilaga 3.
Val av vice ordförande,
kassör och klubbmästare
på två år:
Hans Bohlin, vice ordförande, Åke Johansson, kassör, och Lars
Gustafsson omvaldes på 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:
Hans Forsman och Magnus Waldau 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 utsågs Ola Lindh.

Val av en revisorssuppleant på ett år:
Som revisorssuppleant på ett år valdes Olle-Lennart Beck.
Val av valberedning varav en sammankallande
utses på ett år:
Björn-Axel Johansson och Thomas Timber valdes enhälligt av
mötet till valberedningen. Björn-Axel Johansson är
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 för andra gången och har
nu antagits, bilaga 4.
Övriga frågor:

Genom ordförande lät Stig Insulan, som var förhindrad att närvara,
framföra sin stora uppskattning och tack för att han invalts i
Svensk Dykerihistorisk Förening som hedersmedlem.

Mötet avslutas:

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

Vid protokollet

Bert Westenberg
sekreterare

Birgitta Forsén
ordförande

Justeras

Kent Hult

Magnus Waldau

