Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 66
Org nr 802422-8457
________________________________________________________________
___________

Datum:

2020-02-29, kl 17.00

Lokal:

Dyktankhuset

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Lars Gustafsson
Per Bjerde
Anneli
Hans Forsman
Hans Örnhagen, adjungerad, mötessekreterare

1 Mötet öppnas:

Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordningen:
Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.
3 Val av två justeringsmän:
Lars G och Hans B valdes att justera protokollet.
4 Protokoll från föregående möte:
Protokollet nr 64 justeras enligt förslag från Bert
Westenberg.
Protokoll 65 inga synpunketer.
5 Ekonomi, medlemmar,
sponsorer:
- Saab har kommenterat kallelse till årsmöte i positiva
ordalag och vill kvarstå som sponsor.
- Max 1000:- till Hans Agerstigs begravning. Lasse G
ringer och meddelar ordf. Köpet av dykutrustningen
betraktas som slutfört.
- Kassörens redovisning för jan och febr presenterades.
6 Pågående ärenden

- Dykmässan underkontroll. Dykmuseet i Lysekil
kommer att
finnas i vår monter. Tomas har allt under kontroll. Tema
regulatorer. Nät skall införskaffas. Tomas har lista för
tjänstgöring
vid mässan. Vill du hjälpa till så
kontakta Tomas. De som hjälper till att bevaka montern får gratis inträde.
- Årsmötet börjar 0930. Meddelande har gått ut till alla.
Få
returer. Medlemsförteckningen uppdateras löpande av
ordförande.
- Hemsidan Vi har fått positiva synpunket på sidan. Dessa
bör
synas i fönster på 1:a sidan. Det går ännu inte att göra
inloggning i
två nivåer enl. webmastern som
fortlöpande arbetar för att få till detta.
- Facebook Vi skall fortsätta. Aleksi, Magnus och Birgitta
skall
vara administratörer. Vi har fått företagskonto för
info@sdhf.se för
ny Facebooksida med namnet”Dyktankhuset SDHF”.
-Arkiv Bordlägges.
- SMTM Birgitta kommer att lämna lista till SMTM över
var vi
vill ha uttag för belysning. All belysning bör kopplas till
undercentral utanför läkarrummet. Listan uppdaterades
1/3.
- Kamratföreningen Röjdykarna samt Officerare från FM
kommer att låna huset under första veckan i mars. Hans B
ansvarig.
- Säkerhetsutbildning planeras till tidigt maj. Ansvarig
Tomas J
- Guideutbildning 7/5 kväll, praktik 9/5. Ansv. Tomas J
- ROV Christine är upphängd. Elvinsch införskaffad. Stor
försiktighet vid manövrering anbefalles.
- T-dyk Lasse G och Hans B fixar ”Dykarskötarkurs”
Kollar så
att vi håller oss inom lagar och förordningar. Speciellt
noga att
kolla vad som gäller när icke medlemmar dyker. Lasse
och
Hans skriver ett reglemente som skall gälla när vi dyker
tungt.
Lasse kollar med HDS England.
- Hans B tar ned dräkt som finns på Dräktverkstaden till
Gbg.
Ingrid gör sedan en uppskattning av materialåtgång. Skall
ha
moderna fötter och fasta ringar på ärmarna.
- Infofolder. Utskriven i storformat av Hans B. Tar med
till
dykmässan.
- T-shirt leverereras till dykmässan. Kostnad 130:-/st
inkl. allt.
Vi tar 150:- vid försäljning.
7 Övriga frågor

snorkellift
är
Fatta

- Förslag att vi gör en vindslucka med stege. Lasse hyr
och så kollar vi via ingången på gaveln. Om ”takhöjden”
tillräcklig gör vi sedan vindsluckan.
- Dykloppis. Skall vi låta delatagare ta med egna föremål?
beslut på årsmötet.
- Ett varmt tack för allt arbete som gjorts under

städdagarna.
- Föreslås att vi går och äter middag.
Nästa möte är i samband med årsmötet 15/3
Vid protokollet:

Hans Örnhagen
Justeras:

Lars Gustafsson
Bilagor:
Bilaga 1

Hans Bohlin

Dagordning

