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

Datum:

2019-03-17 kl 10.00

Lokal:

Eriksbergshallen, Göteborg

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Kent Forsén, ledamot
Hans Örnhagen, ledamot
Magnus Waldau, suppleant
Tomas Jangvik, adjungerad
Staffan von Arbin, adjungerad
Dessutom närvarade ytterligare nio klubbmedlemmar.

Mötet öppnas:

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande och
sekreterare för årsmötet: 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:
Einar Eriksson och Monika Leander valdes att justera
årsmötesprotokollet.
Behandling av styrelsens
berättelse över verksamhet och förvaltning för
verksamhetsåret 2018: Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret och lyfte
fram särskilt att vi äntligen på deposition fått Fahnehjelms hjälm
till Dyktankhuset. Presenterade kort rov-projekten – ”Minbyrårov:n, rov:ernas ”urmoder”, och före detta Sjöugglekonsortiets
Sjöuggla.
Den aktuella jubileumsboken inför SDHF:s 40 års jubileum
omnämndes.
Den tungdykarutrustning vi använt och använder i samband med
dykningar utanför Dyktankhuset är numera SDHF:s egendom.
Då inga frågor framfördes vad avser verksamheten och förvaltning
godkändes verksamhetsberättelsen för 2018. Se bilaga 2,
förvaltningsberättelse.
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Revisorernas berättelse: Inga av revisorerna var närvarande och revisionsberättelsen
saknades. Kassören Åke Johansson kunde emellertid meddela att
han muntligen fått ett godkännande av revisorerna. Årsmötet nöjde
sig med kassörens besked.
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2018: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret med krav att revisionsberättelsen snarast kommer
styrelsen tillhanda.
Beslut om årsavgift:

Styrelsens förslag till årsavgifter för 2020 - medlem 300 SEK,
silversponsor 2 500 SEK och guldsponsor 5 000 SEK, antogs av
mötet. Se bilaga 2, proposition till årsmötet 2019.
Kort historik över medlemsavgifter genom åren – 1998 - 50; 2000
- 100; 2002 - 150; 2003 - 200; 2008 - 250 och 2020 300 kronor.

Genomgång av styrelsens
budgetförslag gällande
verksamhetsår 2019:
Kort presentation av SDHF:s verksamhetsplan för 2019. och ett
budgetförslag som ska möjliggöra den planerade verksamheten.
Kent Forsén kunde presentera ett ekonomiskt bidrag SDHF fått
från Kockums på 20 000 kronor. Se bilaga 2 och 3,
verksamhetsplan för 2019.
Beslut om budgeten för
2019:
Årsmötet godkände såväl verksamhetsplan som den presenterade
budgeten.
Val av ordförande och
sekreterare på två år:

Val av två styrelseledamöter på ett år:

Val av två styrelsesuppleanter på ett år:

Val av två revisorer på
ett år:

Birgitta Forsén, ordförande, Bert Westenberg, sekreterare,
omvaldes på två år.

Årsmötet valde Kent Forsén och Magnus Waldau till
styrelseledamöter på ett år.

Hans Forsman och Tomas Jangvik valdes enhälligt till
styrelsesuppleanter 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 var2 (3)

av en sammankallande
utses på ett år:

Övriga val, adjungerande till styrelsen:

Björn-Axel Johansson och Thomas Timber valdes enhälligt av
mötet till valberedningen. Björn-Axel Johansson är
sammankallande.

Staffan von Arbin valdes av årsmötet som adjungerade till
styrelsen med redaktionellt ansvarig för SDHF:s medlemstidning
Signallinan.

Behandling av inkomna
skriftliga frågor, motioner och propositioner:
Motion inlämnad av Stig Insulan, bilaga 4, motion till årsmötet
2019. I motionen förordar Stig Insulan att Rolf Åhrman väljs in i
föreningen som hedersmedlem med hänvisning till Åhrmans
mångåriga betydelse för svenskt dykeri. Rolf Åhrman valdes in
med acklamation.
Övriga frågor:

Birgitta Forsén meddelade att det fortfarande finns ett antal lediga
platser till SDHF:s 40 årsjubileum och International Historical
Diving Event 2019 som pågår samtidigt i Galärparken i direkt
anslutning till Dyktankhuset den 24-26 maj.

Mötet avslutas:

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

Vid protokollet

Bert Westenberg
sekreterare

Birgitta Forsén
ordförande

Justeras

Einar Eriksson

Monika Leander
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