Årsmötesprotokoll 20201011

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

Datum:

2020-10-11 kl 11.00

Lokal:

Filmsalen, Sjöhistoriska museet, Stockholm

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Lars Gustafsson, klubbmästare
Magnus Waldau, ledamot
Tomas Jangvik, suppleant
Hans Forsman, suppleant
Hans Örnhagen, adjungerad
Dessutom var ytterligare fyra medlemmar närvarade.

Mötet öppnas:
Val av ordförande och
sekreterare för årsmötet:

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Birgitta Forsén valdes till mötesordförande och Bert Westenberg 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 Bo Persson valdes att justera årsmötesprotokollet.

Behandling av styrelsens
berättelse över verksamhet och förvaltning för
verksamhetsåret 2019:

Revisorernas berättelse:

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2019:

Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret.
Då inga frågor ställdes vad avser verksamheten och förvaltningen
godkändes verksamhetsberättelsen för 2019, se bilaga 2.
Kassören föredrog revisionsberättelsen, då ingen revisor var närvarande.
I skrivelsen yrkade revisorerna på att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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Beslut om årsavgift:

Styrelsens förslag till årsavgifter för 2021, medlem 300 SEK,
silversponsor 2 500 SEK och guldsponsor 5 000 SEK, antogs enhälligt
av mötet.
Det påpekades att det står fel avgift för silversponsorer på hemsidan.
Detta ska ändras omgående.

Genomgång av styrelsens
budgetförslag gällande
verksamhetsår 2020:
Inga kommentar förelåg avseende styrelsens förslag, bilagorna 3 och 4
Beslut om budgeten för
2020:
Val av vice ordförande,
kassör och klubbmästare på två år:

Val av två styrelseledamöter på ett år:

Val av två styrelsesuppleanter på ett år:

Val av två revisorer på
ett år:

Val av en revisorssuppleant på ett år:

Val av valberedning varav en sammankallande
utses på ett år:

Övriga val, adjungerande till styrelsen:

Behandling av inkomna
skriftliga frågor, motioner och propositioner:

Årsmötet godkände den presenterade budgeten med acklamation.

Hans Bohlin valdes till vice ordförande på två år.
Magnus Waldes till kassör på två år, nyval.
Lars Gustafsson valdes till klubbmästare på två år.

Årsmötet valde Kent Forsén och Tomas Jangvik, nyval, till
styrelseledamöter på ett år.

Åke Johansson, nyval, och Monika Leander, nyval, valdes enhälligt till
styrelsesuppleanter på ett år.

Imre Botos och Ola Lindh valdes till revisorer på ett år. Som
sammankallande utsågs Ola Lindh.

Till revisorssuppleant på ett år valdes Olle-Lennart Beck.

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

Till adjungerande i styrelsen valde årsmötet Staffan von Arbin, Hans
Forsman, Berndt Lennholm och Hans Örnhagen.

• Motion 1 inlämnad av Hans Örnhagen, bilaga 5. I motionen föreslås
Bert Westenberg att bli invald i föreningen som hedersmedlem.
Motionen bifölls av årsmötet.
• Motion 2 inlämnad av Staffan von Arbin, bilaga 5. I motionen förslås
Rolf Tistrand att bli invald i föreningen som hedersmedlem. Motionen
bifölls av årsmötet.
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Övriga frågor:

• Toomas Tamme och Hans Örnhagen har i mejlväxling tagit upp frågan
om rekrytering av nya medlemmar, bilagorna 6, 7 och 8.
Av bilaga 9, framtagen av Hans Örnhagen, framgår hur medlemsantalet
varierat över en längre tidsperiod.
Toomas Tamme har i mejl föreslagit att en marknadsföringsgrupp bildas
för att hitta nya vägar för att nå en bredare, av dykning, intresserad
publik.
Mötet föreslog att styrelsen tillfrågar Toomas Tamme om att hålla i en
sådan grupp.
• Tidigare förslag från Stig Insulan och Jan Hansson om fördjupad
dokumentation av kända dykare i form av en bok har ansetts vara för
resurskrävande för närvarande.
Hans Örnhagen m fl föreslog att styrelsen däremot kompletterar SDHF:s
Hall of Fame. Det hela underlättas av att han har upprättat en lista över
presumtiva kandidater.
• Föremålslistan som lagt ut på den öppna delen av hemsidan tas bort och
läggs in under 1.1 Styrelsedokument.
• Tomas Jangvik informerade om att 2021 års Dykmässa är planerad att
äga rum den 20-21 mars förutsatt att Covid-19 pandemin medger detta.
• Hans Örnhagen föreslog kraftig beskärning av björkarna vid
Dyktankhuset.

Mötet avslutas:

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

Vid protokollet

Bert Westenberg
sekreterare

Birgitta Forsén
ordförande

Justeras

Einar Eriksson

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Bo Persson

Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsplan för 2020
Styrelsens förslag till budget för 2020
Motioner
Marknadsföring – Toomas Tamme
Marknadsföring – Hans Örnhagen
Marknadsföring – Toomas Tamme
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Bilaga 9

Diagram som illustrerar medlems- och aktivitetsutvecklingen i SDHF
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