Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 80
Org nr 802422-8457
_______________________________________________________________________________

Datum:

2021-06-15, kl 19.00

Lokal:

Skype

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande, anslöt senare
Bert Westenberg, sekreterare
Magnus Waldau, kassör
Lars Gustafsson, klubbmästare
Kent Forsén, ledamot
Tomas Jangvik, ledamot
Åke Johansson, suppleant
Aleksi Quispe, 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
2021-05-17, årsmötesprotokoll, konstituerande
möte:

Ekonomi, medlemmar,
sponsorer, utskick:

Pågående ärenden
Hemsidan, läget:

Protokoll nr 79, 2021-05-17, samt protokollet från årsmötet lades till
handlingarna. Namnunderskrift på protokollet från det konstituerande
mötet saknades fortfarande.
• SDHF har till dags dato fått in 60 000 kronor från våra sponsorer. Vi
saknar ännu ett sponsorbidrag från Poseidon Diving Systems AB,
Göteborg.
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.
• Kassabehållning per den 15 juni 2021 är 131 600:66 kronor.
• SDHF har av RAÄ tilldelats 150 000 kronor för digitalisering av
föreningens äldre filmmaterial.
• SDHF:s bokföringssystem har tillhört LM-Dyk. Magnus Waldau har fått
fria händer att välja något nytt bokföringssystem.
• Kassören och Åke Johansson ska tillsammans undersöka om det är
möjligt att upprätta en fördeklaration för SDHF som gäller i 5 år.
• För att slippa framtida tullavgifter på den norska dyktidningen ska
fortsättningsvis tidningen skickas från privatperson till privatperson.
• Föreningen har fått en ny offert på tryckning av det kommande numret
av Signallinan.
• SMTM avser att under vecka 24 alt 25 via länk från Vasamuseet ge
SDHF tillgång till internet.
• Toomas Tamme kommer att efter undertecknande av avtal och
arbetsbeskrivning påbörja arbetet med och uppstart av den nya
hemsidan.
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Årsmötet genomfört:

• Årsmötet genomfördes via Zoom med 18 deltagare från hela landet.
Styrelsen planerar att även vid nästkommande årsmöte använd Zoom för
att på detta sätt bereda medlemmar som är utsprida över landet att kunna
delta.

.
Invigningen av nya
stråket Djurgårdsstrand:

• SDHF fick i ett sent skede information om invigningsceremonin av det
nya stråket – Djurgårdsstrand. Detta pga att vi inte är medlem i Kungl
Djurgårdens Intressenter.
SDHF ska via Camilla Zedendahl undersöka om vi kan bli medlem under
t ex Vrak – Museum of Wrecks, utan att behöva betala medlemsavgiften.

Storstädning och röjning
i Dyktankhuset – Sprinklersystemet:
• Funktionstest av sprinklersystemet kommer att göras under vecka
24/25.
Ett skydd bör installeras över sprinklercentralen. Styrelsen inklusive
guider bör snarast få en instruktion i handhavandet av systemet.
• Bert Westenberg föreslog att den utvändiga elcentralen som vetter mot
Spritmuseet fräschas upp. Birgitta Forsén tar kontakt med ansvarig på
SMTM.
• SDHF har äntligen fått kontakt med ansvarig tjänsteman på
Djurgårdsförvaltningen gällande björkarna i direkt anslutning till DTH.
• Diskuterades behovet av att gallra och omdisponera utrymmen inom
DTH. Lars Gustafsson föreslog att man undersöker möjligheterna att ta
vindsmygen i anspråk. En extern container bedömdes inte som en
acceptabel lösning.
Birgitta Forsén återkommer med förslag till datum för städdagar under
första delen av juli.
• Önskemål framfördes att styrelsen borde få en intern säkerhetsutbildning av säkerhetsansvarig från SMTM. Ordföranden återkommer
efter kontakt med SMTM.
Hyra av Dyktankhuset:

Samarbete med Vrak –
Museum of Wrecks:

• Henrik Wallin, KTH, har hyrt lokalen den 4 september. Hans Bohlin,
Magnus Waldau och Aleksi Quispe är värdar/guider.
• Lennart Berglund, Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga - SEA, har
bokat Dyktankhuset för ett styrelsemöte den 20 augusti, 11 - 16. Tomas
Jangvik och Aleksi Quispe är värdar. Tomas Jangvik tar kontakt med
Berglund.
• SDHF ska försöka ha öppet för visning under Kulturarvsdagarna den 10
- 12 september. Årets tema är Kultur för alla.
• Hans Örnhagen föreslog att vi skulle försöka genomföra en guidning via
smartphone och/eller laptop.
• Enligt uppgifter från tf museichefen Odd Johansen avser Vrak –
Museum of Wrecks att öppna i september. Servering/bar och butik
öppnade den 6 juni.
• Birgitta Forsén har fortlöpande kontakt med Patrik Gustafsson och
Pernilla Flygare om framtida samarbete mellan SDHF och V- MoW.
• SDHF har blivit ombedd av Sjöhistoriska att under perioden oktober-21
till mars-22 låna ut den Fahnehjelm-hjälm som exponeras i DTH till en
utställning på Riddarhuset.
Som kompensation ska styrelsen försöka få låna den hjälm som finns
magasinerad på Marinmuseum, Karlskrona.
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PR-kampanj för att få fler
medlemmar:
• Förslogs att någon i styrelsen bildar en arbetsgrupp. Frågan tas upp på
nästkommande styrelsemöte.
Säkerhetsutbildning
(dykning):
Engelska föreningens
(HDS) program (göra i
ordning utrustning,
demonstrera påklädning
mm):

• Frågan bordlades.

• Styrelsen diskuterade ett upplägg med en första träff där man går
igenom och provar på påklädning av tungdykare. Den andra träffen avser
praktisk dykning.
För detta krävs en dykledare med godkänd kompetens och tillstånd från
Stockholms Hamn. Kompetensen finns inom SDHF och kontaktnätet med
Stockholms Hamn är sedan länge etablerad. RSA – risk och
säkerhetsanalys tas fram.
Lars Gustafsson och Hans Bohlin fick i uppdrag att se över rutinerna och
föreslå lämplig tid för ett genomförande.

Öppethållande, guideutbildning:

• Vi avvaktar nya direktiv från FHM.

ROV-projekten:

• Inget nytt att rapportera.

Dykskötarutbildning:

• Lars Gustafsson skickar per mejl ett häfte som engelska HDS tagit fram
för påklädning av tungdykare, Dressing the Diver.

Carlssondräkten:

• Styrelsen har fått besked om att Berndt Lennholm varit i kontakt med
säljaren men ingen ytterligare information kunde lämnas på mötet.
• Projektet med att ta fram en ny Carlssondräkt är för närvarande vilande.
Uppstart är sedan tidigare planerad till senhösten.
Lars Gustafsson har lovat att ta fram originalmidjeringar och ringar till
manschetterna.
Skorna kan tas från en Vikingdräkt alt använder man Latexfötter.

Försäljningen:

• Inget att rapportera.

Övriga frågor:

• Signallinan har lämnats in till tryckeriet.
• Tomas Jangvik och Birgitta Forsén ser över möjligheten att ta fram ett
säljblad att skickas ut via mejl till medlemmarna.
• Årsmötesprotokollet skickas ut till samtliga medlemmar.
• Den nya adressen – Djurgårdsstrand 7 – kommer att införas på de
exemplar av SDHF-foldern vi har kvar.
• Aleksi Quispe skulle vilja arrangera ett tungdykarevent för 6 - 8
personer från Rena Mälaren. Frågan diskuterades men inget beslut
fattades.

Nästa möte:

Datum för nästa styrelsemöte meddelas senare, då även en städdag ska
inplaneras.

Mötet avslutas:

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat
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Vid protokollet:

Bert Westenberg
Justeras:

Kent Forsén

Tomas Jangvik

Bilagor:
Bilaga 1

Dagordning
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