Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 79
Org nr 802422-8457
_______________________________________________________________________________

Datum:

2021-05-17, kl 19.00

Lokal:

Zoom

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Magnus Waldau, kassör
Kent Forsén, ledamot
Tomas Jangvik, ledamot
Åke Johansson, 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:

Kent Forsén och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.

Protokoll från
2021-04-13:

Ekonomi, medlemmar,
sponsorer, utskick:

Pågående ärenden
Hemsidan, läget:

Protokoll nr 78, 2021-04-13, lades till handlingarna efter följande tillägg
under årsmötet – Föreslås att styrmötet 17/5 genomförs i Zoom som
träning för alla inför årsmötet; under Carlssondräkten – Tomas Jangvik
skickar provbitar till Lars Gustafsson och Hans Örnhagen; under övriga
frågor – Kontakt med brorsonen Jan Peter Zetterström, Hjortrongränd 6,
182 45 Enebyberg.
• Birgitta Forsén har löst ett tillfälligt abonnemang för att kunna
genomföra årsmötet via Zoom. Kostnaden uppgår till ca 19 USD per
månad.
• Nestorn Anders Billström har avlidit.
• Stig Insulan uppskattade uppvaktningen med anledning av hans
födelsedag.
• SDHF har fortfarande problem med PostNords och Posttullens
hantering av medlemstidningar som skickas från utländska
dykerihistoriska föreningar som bytesexemplar till föreningen.
• 119 medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2021.
• Aleris har avböjt fortsatt sponsring.
• Åke Johansson ska undersöka om Stockholms Dykcenter är fortsatt
intresserad av att sponsra SDHF.
• Kassören har skickat fakturor till 6 silver- och 9 guldsponsorer
avseende år 2021.
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.
• Kassabehållning per den 17 maj 2021 är 77 138:90 kronor.
• Bert Westenberg informerade om det besked vi fått från Toomas
Tamme att han är villig att ta sig an rollen som webmaster.
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I slutet av vecka 20 kommer han att titta närmare på frågor som
programspråket – WordPress alt Wix, lagringskapacitet och layout på
hemsidan.
• Mejl med synpunkter från Tamme och Hans Örnhagen har tidigare
skickats till berörda parter.
• Birgitta Forsén ser över avtalet mellan Toomas Tamme och SDHF, som
därefter skickas till honom för godkännande.
• Björn Axel Johansson har till några i styrelsen skickat ett förslag till en
bok om Kent Hults verksamhet som dykande journalist/fotograf i text och
bild.

Årsmötet:

Ny adress för Dyktankhuset, skyltfrågan:

Mötet med Vasa-personalen:

• Alla handlingar gällande årsmötet har skickats till medlemmarna.
• Valberedningen har tagit kontakt med samtliga styrelsemedlemmar och
presenterat sitt förslag.
• Hans Forsman avsäger sig fortsatt uppdrag som adjungerad.
• Skatteverket har informerats om SDHF:s nya adress - Djurgårdsstrand
7, 115 27 Stockholm.
• Skyltfrågan handläggs av Birgitta Forsén.
• På grund av rådande restriktioner från FHM har de planerade
visningarna av Dyktankhuset i samarbete med Vasamuseet blivit
inställda.

PR-kampanj för att få fler
medlemmar:
• Frågan bordlades.
Sprinklersystemet:

• Av rapport från SMTM framgår att man hittat lämplig anslutningspunkt
för inkoppling av sprinklersystemet. Man avser påbörja arbetet med
inkopplingen snarast.

Säkerhetsutbildning:

• Frågan bordlades.

Öppethållande, guideutbildning:

• Vi avvaktar nya direktiv från FHM och SMTM.

ROV-projekten:

• Inget nytt att rapportera.

Dykskötarutbildning:

• Frågan bordlades.

Carlssondräkten:

• Berndt Lennholm tog upp frågan om ett erbjudande SDHF fick daterat
2020-12-16 om köp av en komplett tungdykarutrustning. Lennholm gavs
mandat att till ett pris av 15 000 kronor köpa utrustningen. Ett högre pris
kan eventuellt också accepteras.

Försäljningen:

• Sedan förra styrelsemötet har ett antal böcker sålts till intresserade
medlemmar.
• Tomas Jangvik ska förse Birgitta Forsén med PR-blad över SDHF:s
senaste artiklar för utskick till medlemmarna som samtidigt påminns om
årsmötet.

Övriga frågor:

• Staffan von Arbin efterlyser en kort presentation av häftet om
Föreskrifter för dykare vid begagnande af Siebe och Gormans Dykeriapparat till kommande nummer av Signallinan. Hans Bohlin kommer att
skriva om häftets/föreskrifternas bakgrund.
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• Kalendariet lämnas öppet tills vidare.
• Björn Axel Johanssons utkast till en bok om Kent Hult ska skickas till
samtliga i styrelsen för synpunkter.
• Under 2022 fyller Marinen 500 år. Detta är ett event vi ev bör bevaka
och skicka en inbjudan till kungahuset.
• Carl Olov Cederlunds bok, Under tidens yta, om dykandets historia, har
av Vasas vänförening beviljats medel för tryckning och planeras komma
ut vid årsslutet.
• Spanska HDS har skickat en inbjudan till en digital HDS-World
Congress med temat Framtida HDS och den nya generationen.
Styrelsen föreslog att Aleksi Quispe ska tillfrågas om han är intresserad
att vara ledare för den svenska gruppen/delegationen med stöd av äldre
medlemmar i styrelsen.
• Med spänd förväntan avvaktar vi RAÄ:s besked om fördelningen av de
17 miljoner kronor som avses utdelas till kulturverksamheter i hela landet.
• Mötet föreslog att välja in Aleksi Quispe som adjungerad till styrelsen.
Birgitta Forsén tar kontakt med Aleksi.
• Tomas Jangvik rapporterade om en synnerligen fin donation av uvkameror med tillbehör, bl a Nikonos, Rollei och Olympus.
Donatorn heter Lars Berntzen och utbildades till röjdykare 1971.
Birgitta Forsén skickar tackbrev, SDHF:s jubileumsbok och en T-shirt.
Nästa möte:

Nästa möte blir årsmötet som hålls via Zoom torsdagen den 27 maj 2021,
19.00. Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte.

Mötet avslutas:

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Bert Westenberg
Justeras:

Kent Forsén

Tomas Jangvik

Bilagor:
Bilaga 1

Dagordning
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