Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 68
Org nr 802422-8457
________________________________________________________________
___________
Datum:

2020-04-16, kl 19.00

Lokal:

Skype

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Bert Westenberg, sekreterare
Kent Forsén, ledamot
Magnus Waldau, ledamot
Tomas Jangvik, suppleant
Berndt Lennholm, adjungerad
Hans Örnhagen, adjungerad

Mötet öppnas:

Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Dagordningen fastställs:

Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1.

Val av två justeringsmän:
Tomas Jangvik och Magnus Waldau valdes att justera
protokollet.
Protokoll från
2020-02-29:
Protokollet godkändes med införda ändringar,
bilaga 2.
Hur virusepidemin påverkar oss:
Vi går på sparlåga. Inga aktiviteter är planerade för den
närmaste framtiden. Vi följer myndigheternas
rekommendationer.
Ekonomi, medlemmar,
sponsorer:
• Utskick har gjorts till våra sponsorer och inkomna
bidrag har bokförts.
• De senast bokförda bidragen kom från
silversponsorerna YRGO och Svensk Sjöentreprenad,
Malmö.

• Hans Bohlin tar kontakt med ansvarig för
röjdykargruppen efter visning av Dyktankhuset, ca 60
personer, för betalning.
• Medlemsavgifter kommer fortlöpande in till föreningen.
• Birgitta Forsén har uppdaterat medlemsregistret.
• SDHF har skickat en blomsteruppsättning till Agerstigs
begravning.
• Ekonomisk sammanställning för perioden, se bilaga 3.
Pågående ärenden:
Dykmässan:

Årsmötet:
Hemsidan:

Då Tomas Jangvik har förhinder kommer Bert
Westenberg att ansvara för SDHFs monter på
Dykmässan i Göteborg förutsatt den blir av 22 - 23
augusti 2020.
Frågan bordlades.
• Birgitta Forsén och Pär Svensson, webmaster, har
regelbundna kontakter.
• Pär arbetar bl a med att få ”thumbnailen” att fungera
som avsett.
• Diskuterades om SDHF ska skaffa sig en annan adress. I
dagsläget står Berndt Lennholm som kontaktperson med
adress Dyktankhuset och SDHF som ägare.
Vi ska se över kontaktpersonfrågan gentemot
nätoperatören One.
• Vem bevakar info@sdhf.se idag?
Som det är idag skickas mejl på denna adress till samtliga
i styrelsen.
Förslag från styrelsen är att sekreteraren bevakar
inkommande mejl och ser till att den besvaras inom cirka
en vecka.
• Uppdrogs åt sekreteraren att se över rutinerna för
mejlkorrespondens inom föreningen och bygga upp
rutiner för ett mappträd till hemsidan.

Facebook, nytt namn
och ansvarig:
• Föreningen har fortfarande inget nytt Facebookkonto.
• Frågan diskuterades huruvida vi ska ett Facebook-konto
i framtiden.
• Uppdrogs åt Magnus Waldau att se över kontofrågan
och behovet av Facebook.
Arkivering av proto-

koll mm:

• Bert Westenberg arbetar med bl. a. Tomas Jangvik med
framtagning av ett för föreningen lämpligt mappträd och
hantering av detta.
Vi utgår från en äldre mall och vidareutvecklar den.

SMTM -rapportering:
• Birgitta Forsén redogjorde för de senaste kontakterna
med SMTM.
• På grund av rådande omständigheter har myndigheten
totalt köpstopp. Detta medför att nödutrymningsvägar och
sprinklersystem skjuts på framtiden.
Däremot kan SMTM, IT-avdelningen, tänka sig att testa
ett radiolänksystem för Wi-Fi. Utrustning finns
disponibel redan idag. Testet kommer att genomföras
efter lövsprickningen för att få fram ett resultat under
sämsta förhållanden för sändning/mottagning.
Per-Erik Egebäck, chef IT-avd, har fortlöpande kontakt
med Bert Westenberg i ärendet.
• De nycklar som SMTM tillhandahåller SDHF har en
giltighetstid på 30 dagar. Därefter ska de uppdateras på
Vasamuseet. Dosa för detta finns på kontoret till höger
om personalingången på bottenvåningen.

Gallring och städdagar i februari:
• Under städdagarna den 27 februari - 1 mars gjordes en
grundlig gallring i och städning av Dyktankhuset.
• Sjöugglan fick en perfekt exponering i anslutning till
den stående kammaren.
Säkerhetsutbildning: Frågan bordlades.
Öppethållande, guideutbildning, QR-skylt: Frågan bordlades.
ROV-projekten:

• Den gamla ROVn ska numera kallas för Urmoder.
• Magnus Waldau arbetar fortlöpande med
kunskapsinhämtning och avser uppsöka Krigsarkivet för
studier av vissa dokument som ev. kan ha bäring på vår
Urmoder.

Dykskötarutbildning: • Frågan bordlades.

Carlssondräkten:

• Hans Bohlin har tagit hem dräkten och har även det
material som behövs för en nytillverkning.

T-shirten:

T-shirt med två olika tryck, Fahnehjelm- resp. Lindqvisthjälm, finns numera i färgerna vitt och grått i varierande
storlekar. Antal 50 + 50.

Övriga frågor:

• Åke Johansson tar på sig ansvaret för distribution av
SDHFs försäljningsartiklar.
• Diskussion angående rätten att lägga ut
fotografier/bilder i Signallinan som tidigare visats på
Facebook togs åter upp och Kent Forsén presenterade ett
dokument som klarlägger frågan, se bilaga 4.
• Bert Westenberg presenterade ett förslag till
nytryckning av ett unikt häfte från 1872 – Föreskrifter för
dykare vid begagnande af Rouquayrol-Denayrouze´s
dykeri-apparat.
Ärendet återremitterades för kompletterande information
till nästkommande styrelsemöte.

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte blir ett Skype-möte och äger rum
måndagen den 1 juni, 19.00.

Mötet avslutas:

Ordförande tackade de närvarande för ett konstruktivt och
stimulerande styrelsemöte.

Vid protokollet:

Bert Westenberg

Justeras:

Tomas Jangvik
Bilagor:
Bilaga 1

Magnus Waldau

Dagordning

Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Justering av protokoll nr 64
Ekonomisk sammanställning
Nyttjanderätt

