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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 73 
Org nr 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Datum:  2020-11-10, kl 19.00 
 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 
  Hans Bohlin, vice ordförande 
  Bert Westenberg, sekreterare 

Magnus Waldau, kassör 
  Lars Gustafsson, klubbmästare 

Kent Forsén, ledamot 
  Tomas Jangvik, ledamot 
  Åke Johansson, suppleant  

Hans Örnhagen, adjungerad, anslöt fr o m 6 - Ev tryckning av… 
    
Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 
 
Val av två justerings- 
män: Tomas Jangvik och Magnus Waldau valdes att justera protokollet.

  
 
Protokoll från  
2020-09-16:  Protokollet godkändes utan ändringar. 
  Även årsmötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • Ordföranden tar kontakt med Nordeas kundtjänst för att nya kassören, 

Magnus Waldau, snarast ska kunna påbörja hanteringen av föreningens 
ekonomi. 

 • Bankens servicekostnader ökar fr o m januari 2021 till 1 300 kronor. 
• Kassabehållning per den 31 oktober 2020 är 156 146 kronor. 

 • Ekonomisk sammanställning för perioden framgår av bilaga 2. 
  
Pågående ärenden 
Hemsidan:  • Efter en längre diskussion med anledning av skriftväxling mellan 

webbmaster Pär Svensson, Toomas Tamme, Hans Örnhagen och Kent 
Forsén om ett lämpligt upplägg av SDHFs hemsida beslöts att en 
arbetsgrupp bestående av Birgitta Forsén, Tomas Jangvik och Pär 
Svensson bildas. Gruppens uppgift blir att för styrelsen presentera ett 
utkast till en modern, informativ och intresseväckande hemsida. 

 
Skjutningen:  • Lars Gustafsson informerade om resultatet av skjutningen med Cox-

geväret hos Roger Kjaer, Täljö, den 12 oktober. Närvarande från SDHF 
var Lars Gustafsson, Hans Forsman, Tomas Jangvik, Per Bjerde och 
Bert Westenberg.  

 Under Lars Gustafsons sakkunniga ledning apterades laddningen och 
geväret avfyrades mot 5 mm tjocka plåtar. Laddningsproceduren och 
avfyrningarna har dokumenterats med såväl stillbilder som videofilm. 

 Resultatet kommer att på ett pedagogiskt sätt att presenteras i 
Dyktankhuset i anslutning till Cox-gun utrustningen i före detta 
pannrummet.  
• Föremålsansvariga ska göra en inventering för att förvissa oss om att 

Cox-gun satsen är komplett med de sju lådor som ingår i en sats. 
 



 

 2 (3) 
 

PR-kampanj för att få  
fler medlemmar: • Birgitta Forsén och Tomas Jangvik återkommer efter samtal med Pär 

Svensson och Toomas Tamme. 
 • Birgitta Forsén tar sig an uppgiften att sammanställa ett utskick till de 

medlemmar vars mejladresser vi har tillgång till.  
Rubrik på utskicket är tänkt att bli ”Bara till dig som redan är medlem”.  

 • Ett förslag framfördes att SDHFs informationsfolder och infobladet med 
13 intressanta föremål du inte får missa, delas ut till dykskolor, dykfirmor 
och dykcentra. 

   
Ev tryckning av boken  
The salvage of Södra  
Sverige: • Boken beskriver, på engelska, på ett initierat sätt bärgningen av 

ångaren Södra Sverige från 57 meters djup av Aktiebolaget Octopus med 
hjälp av den Wallerska tuben. Fartyget förliste den 24 september 1895. 
Styrelsen beslöt att 200 exemplar ska tryckas upp av Printforce AB i 
Kungsbacka till en kostnad av 20 000 kronor. Boken kommer 
förhoppningsvis att finnas klar till försäljning under första veckan i 
december 2020. Bert Westenberg ansvarar för projektet. 

 
SMTM: Brev har tillställts Kungliga Djurgårdsförvaltningen med önskemål om att 

problemet med björkarna i anslutning till Dyktankhuset åtgärdas, bilaga 3.   
 
Säkerhetsutbildning: Ev kommer en kurs att hållas under våren 2021, under förutsättning att 

detta kan arrangeras med tanke på Coronarestrektioner.  
 
Öppethållande, guide- 
utbildning, QR-skylt: • Två skyltar med QR-koden, som hänvisar till hemsidan resp kalendern, 

har satts upp på utsidan av Dyktankhuset. 
 • Tomas Jangvik avser att under våren bjuda in äldre guider för en 

uppdatering. 
 • Tomas Jangvik redovisade resultatet för den senaste guidekursen, tre 

nya guider utbildades.  
 
ROV-projekten: • Inget nytt har framkommit. Magnus Waldau kommer att presentera 

fotografier från den senaste undersökningen av ”urmodern”. 
 • Hans Örnhagen skickar underlag till en artikel om ”urmodern” i 

kommande nummer av Signallinan. 
 • Tidigare förslag om att ersätta presenningen som skyddar ROVn med 

ett mindre växthus bedömdes i nuläget inte genomförbart.  
 
Dykskötarutbildning: • En dykskötarutbildning kommer eventuellt och genomföras samtidigt 

med den planerade guideutbildningen/träffen under våren.  
 
Carlssondräkten: • Bert Westenberg tar kontakt med Taiga AB i Varberg, ett företag som 

arbetar med klädsystem, för att om möjligt få hjälp med en CAD-fil för att 
senare kunna skära till delarna till en ny dräkt.  

 Synpunkter framfördes om att ta fram den nya dräkten baserat på ett 
modernt dräktmaterial men med den gamla dräkten som mall. 

 
Försäljningen: • Vi ska göra en förnyad reklaminsats på SDHFs hemsida för de nya T-

shirten och de böcker vi under senare tid producerat samt de 
publikationer vi gjort nytryckningar av. 

 
Föreningens grafiska  
profil:  • Hans Örnhagen föreslog att mallar tas fram för – brev, fakturor, avtal, 

tackbrev med mera.  
Ordföranden åtog sig att ta fram ett underlag som ska presenteras för 
styrelsen för godkännande.   
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Övriga frågor:      • Birgitta Forsén har lämnat en uppdaterad nyckellista till Vasamuseet. 
 • Ordföranden har tagit emot en enkät från Arbetsam som vill veta hur 

föreningens verksamhet påverkats av Coronapandemin. 
 • Stockholms Sjögård har skickat ett digitalt årsmötesprotokoll för 

synpunkter. SDHFs styrelse beslöt att godkänna protokollet. 
 • Sjögården kommer inte att ta ut någon medlemsavgift för kommande år. 
 • SDHF har erbjudits att ta emot två donationer.  

1. Videokamera Sony Hi 8 med ett Ikelite undervattenshus. Styrelsen 
beslöt att ta emot gåvan.  
2. Söksläde – i detta fall har Lars Gustafsson bett om fotografier på 
släden innan beslut fattas. 

 • Tomas Jangvik föreslog att något ska göras för att Dyktankhusets 
framsida, sjösidan, ska bli mer synlig för allmänheten. 

 Föreslogs att föreningens ”diplomat” Magnus Waldau kontaktar 
Spritmuseets ledning om en skyltning som kan gagna båda 
verksamheterna. 

 • Lars Gustafsson framförde önskemål att styrelsen tar kontakt med 
honom innan inköps görs när det gäller förbrukningsmateriel till köket. 
Detta gäller även matvaror.  

  
Nästa möte: Nästa Skypemöte äger rum tisdagen den 15 december, 19.00. 
 
Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande som vanligt för ett konstruktivt 

styrelsemöte.  
 
Vid protokollet: 

 
Bert Westenberg 
Justeras:                        
    
 

 
Tomas Jangvik    Magnus Waldau
  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Dagordning   
Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning 
Bilaga 3 Brev till Kungliga Djurgårdsförvaltningen 
 
 

 


