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Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) 
Org nr 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Datum:  2021-05-27, kl 19.00 
 
 
Lokal:   Zoom 
 
 
Närvarande:  Hans Bohlin, Einar Eriksson, Steven Eriksson,  
  Birgitta Forsén, Kent Forsén, Kent Hult, 
  Stig Insulan, Tomas Jangvik, Björn Axel Johansson, 
  Christer Jonsson, Gunnar Järvholm, Peter Kempi,       
  Stig Morin, Ingemar Olsson, Fredrik Pålsson,  
  Alexsi Quispe, Per-Anders Träff, Magnus Waldau.  
    
 
Mötet öppnas:           Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet   
                                          öppnat.  
 
Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 
 

Frågan om mötets  
behöriga utlysande:        Årsmötet ansågs utlysts enligt gällande stadgar. 
 

Val av ordförande och  
sekreterare för mötet:    Till mötesordförande valdes Birgitta Forsén och till 
                                          mötessekreterare valdes Kent Forsén. 
 

Val av två justerings- 
män:                     Björn Axel Johansson och Gunnar Järvholm valdes att justera  

                                         årsmötesprotokollet. 

 

Styrelsens berättelse  

om verksamhet och 

förvaltning under 

verksamhetsåret 2020: Föreningens verksamhetsberättelse hade tidigare skickats ut till 

                   medlemmarna. Inga kritiska synpunkter eller kommentarer  

                  framfördes. I likhet med många andra museer och kulturinstitutioner   

har även Dyktankhusets möjligheter till öppethållande påverkats 

negativt under pandemin.   
 

Birgitta Forsén uppdaterade mötesdeltagarna om att Dyktankhuset                  

har utrustats med ett sprinklersystem och att detta inom kort 

kopplas in på vattensystemet och kan därefter träda i funktion i 

händelse av behov. 
 

Birgitta riktade även uppmärksamheten på att de största utgifts-

posterna i SDHF:s ekonomi under verksamhetsåret har varit dels 

Signallinan och dels upptryckning av böcker.  
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Revisorernas  

berättelse:                 Revisorerna Imre Botos och Ola Lindh närvarade inte, men hade 

                                   försett styrelsen med sin berättelse som lästes upp.  

                                   Granskningen av SDHF:s räkenskaper för verksamhetsåret 2020 

                                    hade inte givit anledning till någon anmärkning, varför revisorerna 

                                    föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Beslut angående  

ansvarsfrihet för 

styrelsen för verk- 

samhetsåret 2020:    Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

                                   verksamhetsåret. 

 

Beslut om årsavgift: Styrelsen föreslog bibehållen årsavgift vilket beslutades. 

 Medlem:            300 kr 

 Silversponsor: 2 500 kr  

 Guldsponsor:  5 000 kr 

 

Genomgång av styrelsens  

budgetförslag för verksam- 

hetsåret 2021:            Föreningens verksamhetsplan med budgetförslag hade tidigare  

                                    skickats ut till medlemmarna. Inga negativa synpunkter framfördes  

                                    och både verksamhetsplan och budget godkändes. 

 

Val av ordförande och  

sekreterare för två år: Birgitta Forsén, ordförande och Bert Westenberg, sekreterare 

                                      omvaldes för två år.  

 

Val av två styrelseleda- 

möter för ett år:           Tomas Jangvik och Kent Forsén omvaldes till styrelseledamöter för  

                  ett år. 

 

Val av två styrelse- 

suppleanter för ett år: Monika Leander och Åke Johansson omvaldes till styrelsesupp- 

                                       leanter för ett år. 

 

Val av två revisorer  

och revisorsuppleant  

för ett år:                  Imre Botos och Ola Lindh valdes till revisorer för ett år. Som 

                                      sammankallande valdes Ola Lindh.  

                  Som revisorsuppleant valdes Olle-Lennart Beck för ett år. 

                  (Samtliga omval).  

 

 

 

 

 

 



3 
 

Val av valberedning, 

varav en sammankallande, 

för ett år:                      Som valberedning för ett år omvaldes Björn Axel Johansson och   

                                      Thomas Timber. Björn Axel Johansson är sammankallande. 

  

 

Val av adjungerande 

    till styrelsen för ett år: Till adjungerande till styrelsen för ett år omvaldes Hans Örnhagen, 

Staffan von Arbin, Berndt Lennholm samt Alexsi Quispe (nyval).  

 

    Behandling av inkomna  

    skriftliga frågor, motioner 

    och propositioner:       Hans Örnhagen hade föreslagit Tomas Jangvik som hedersmedlem 

i SDHF, mot bakgrund av Tomas insatser och stora engagemang 

för föreningen ända från den dag SDHF bildades och Dyktankhuset 

räddades.  

           Tomas har lång erfarenhet inom dykning, utbildning av sportdykare 

och uv-fotografi. Tomas deltar även aktivt vid accedering av föremål 

  och har byggt upp en fungerande guideutbildning i SDHF. 

  Årsmötet beslutade med acklamation att välja in Tomas Jangvik 

som hedersmedlem. 

 

    Övriga frågor: SDHF:s hemsida har legat i träda en period. Tomas Jangvik 

informerade om att vår webmaster lämnade sitt uppdrag plötsligt 

och att vi precis håller på att avtala med Toomas Tamme, välkänd 

inom dykeri, som ny webmaster. 
 

Birgitta Forsén berättade att SDHF och Dyktankhuset har fått en ny 

adress som är Djurgårdsstrand 7. 

 

  Mötet avslutas:               Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 

                                          årsmötet avslutat. 

  Vid protokollet 
 

               

 
 

   Kent Forsén               Birgitta Forsén  

Mötessekreterare              Mötesordförande 

  

    Justeras: 

 
Björn Axel Johansson             Gunnar Järvholm  


