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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 74 
Org nr 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Datum:  2020-12-15, 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 
    
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  
2020-11-10:  Protokoll # 73, 2020-11-10, lades till handlingarna. 
   
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • Nordea har fått alla nödvändiga handlingar för att godkänna Magnus 

Waldau som föreningens nya kassör. Vi avvaktar slutgiltigt besked från 
banken. 
I avvaktan på ett godkännande från Nordea handlägger Åke Johansson 
kassaärendena inom SDHF t o m 31 december 2020.  

 • Kostnader för guideutbildningen på 1 880 kronor har inte redovisats i 
ekonomirapporten. 

 • Hans Örnhagen framförde önskemål om att fakturorna för Signallinan 
snarast tillställs SDHF. 

 • Om möjligt ska fakturan för tryckningen av boken The salvage of Södra 
Sverige betalas under innevarande år. 
• Kassabehållning per den 30 november 2020 är 154 559 kronor. 

 • Ekonomisk sammanställning för perioden framgår av bilaga 2. 
  
Pågående ärenden 
Hemsidan: • Berndt Lennholm har betalat den årliga domänavgiften, 1 358:75 kronor, 

till One.com Group AB.  
I fortsättningen ska vi försöka få fakturan ställd på föreningens konto och 
inte på ett privat konto. 

 • Ett arvode på 3 000 kronor, enligt avtal, ska utbetalas till vår 
webbmaster Pär Svensson. 

 
PR-kampanj för att få  
fler medlemmar: • Bert Westenberg tar förnyad kontakt med Toomas Tamme som erbjudit 

sig att skriva ett värvningsblad åt SDHF. 
  
   
Boken “The salvage of  
Södra Sverige”: • Boken kommer att levereras från tryckeriet innan jul. 
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Sprinklersystemet/ 
SMTM: • Hans Bohlin och Tomas Jangvik har varit behjälpliga med att flytta 

föremål ur samlingarna som stått i vägen för installatören av det nya 
sprinklersystemet. 

 • Hans Örnhagen har tillsammans med personal från SMTM, Alfa-
sprinkler och Djurgårdsförvaltningen diskuterat installation av 
servicedon/central för systemet. 

 Man diskuterade att ev koppla upp sig mot serviceenheten/centralen på 
Spritmuséet då det befintliga vattenflödet i Dyktankhuset inte uppnår 
kravspecifikationen vad avser liter vatten per tidsenhet. 

 • Det har visat sig vara av yttersta vikt att sakkunniga från SDHF är 
närvarande när ingrepp ska göras i Dyktankhuset. Utomstående har inte 
den nödvändiga kunskapen om hur byggnaden används. 

 • Efter utförd installation behöver föremålen ställas tillbaka och lokalerna 
städas.  
Styrelsen föreslår att detta görs på de planerade städdagarna, 27-28 
februari 2021, förutsatt att restriktionerna i samband med pandemin 
tillåter detta.  

   
Säkerhetsutbildning: Frågan bordlades.  
 
Öppethållande, guide- 
utbildning: Öppethållandet bedöms från fall till fall gäller ev grupper. 
 
ROV-projekten: Magnus Waldau tar kontakt med ansvarig personal på Marinmuseum i 

Karlskrona angående den FOA-Sub som förvaras i SMTM:s magasin i 
Nättraby. Detta för att visa att vi är intresserade av att eventuellt framgent 
kunna exponera farkosten tillsammans med SDHF:s övriga ROVar.   

 
Dykskötarutbildning: En dykskötarutbildning kommer eventuellt och genomföras samtidigt med 

den planerade guideutbildningen/träffen senare under våren.  
 
Carlssondräkten: • På frågan om vi ska fortsätta att driva detta projekt, informerade Lars 

Gustafsson att denna dräkt är extremt sällsynt och att det därför är väl 
värt besväret att försöka återskapa en funktionsduglig dräkt.  

 • Bert Westenberg fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med Lennart 
Högberg, Sundsvall, om ett ev samarbete och att ta fram lämpligt 
material för tillverkning av två dräkter.  
Kontakt tas även med Dräktverkstan, Stockholm, för offert på 
hoppsättning/limning av dessa dräkter. Som underlag levererar vi 
material och de uppskurna dräktdelarna/mallarna. 
Kent Forsén får därefter uppdraget att söka sponsormedel för att kunna 
fullfölja projektet. 

  
Försäljningen: Inget nytt framkom. 
 
Föreningens grafiska  
profil: Birgitta Forsén har på grund av tidsbrist inte hunnit ta fram ett utkast till 

grafisk profil/layout för diskussion med styrelsen.  
  

Övriga frågor:      • Dykmässan för 2021 är inställd. 
 • Från Dykkehistorisk Selskab, Danmark, har en förfrågan om med vilken 

regularitet vi i framtiden ska genomföra IHDE-sammankomsterna, 
bilagorna 3, 4 och 5. Frågan diskuterades ingående. 
Styrelsen kom fram till trots att kostnaden för de enskilda deltagna kunde 
bli kännbara skulle dessa event hållas vartannat år. 
Birgitta Forsén tar förnyad kontakt med våra nordiska kollegor. 
• Med anledning av Paul Erik Christensens bortgång kommer styrelsen 
att skick 1 000 kronor till den danska föreningen till hans minne.  
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Ett handskrivet kondoleansbrev skickas till hustrun. 
Birgitta Forsén tog på sig att verkställa detta. 
• Frågan om krans eller penninggåva i samband med bortgång av 
funktionärer inom de olika dykerihistoriska föreningarna diskuterades. 
Inget beslut fattades. 
• Lånehandling av utlånade föremål från Sjöhistoriska museet har 
undertecknats av Birgitta Forsén. 
• Kent Forsén har erbjudit sig att skriva ett inlägg på Wikipedia om 
Dyktankhuset. 
•Tomas Jangvik påpekade att bl a texten QR-skylt i dagordningen ska 

tas bort då ärendet är åtgärdat.  
• Birgitta Forsén och Bert Westenberg ska i framtiden lagerföra ett antal 
attraktiva försäljningsartiklar för snabb expediering vid beställningar. 
• Hans Bohlin tar fram en plan för hur vi återställer/exponerar flyttade 
föremål på ett mera överskådligt sätt. 
• Föremålsgruppen tog upp frågan om hur SDHF ska hantera mängden 
föremål vi har i Dyktankhuset. Önskvärt vore med ett mindre, närliggande 
klimatiserat förråd. Frågan lämnades öppen. 

 
2021 – vad kommer att  
hända: Verksamheten under det kommande året blir helt beroende av vilka 

restriktioner som kommer att vara aktuella med anledning av den 
rådande pandemin. 
   

Nästa möte: Nästa Skypemöte äger rum tisdagen den 19 januari 2021, 19.00. 
 
Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande för ett synnerligen gott och 

konstruktivt samarbete under det gånga året och önskade alla en god jul 
och ett gott nytt år. 

 
Vid protokollet: 

 
Bert Westenberg 
 
Justeras:                        
   

                 
  
Tomas Jangvik    Magnus Waldau
  
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Dagordning   
Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning 
Bilaga 3 Dykkehistorisk Selskab, Danmark, 2020-01-05 
Bilaga 4 Dykkehistorisk Selskab, Danmark, 2020-11-27 


