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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening           Protokoll nr 91 
Org. nr. 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum:  2022-08-09, kl. 19.00. 

 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 

Hans Bohlin, vice ordförande 
Magnus Waldau, ledamot 
 Kent Forsén, ledamot 

 
   
Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes (bilaga 1). 
 
Val av två justerings- 
män: Hans Bohlin och Magnus Waldau valdes att justera protokollet.

  
Protokoll från  
2022-06-14: Protokoll nr 90 lades till handlingarna efter följande ändringar:  
 Adressnumret på Dyktankhuset är ännu inte uppsatt, trots påminnelse.   
  Åke Johansson har ännu inte fått faktura för dekalerna som levererats. 
 
 
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) har ännu inte betalat sitt 

Guldsponsorskap, men fått påminnelse. 
• SDHF har i nu 172 medlemmar förutom åtta hedersmedlemmar och 
sponsorer.   
• Kassabehållningen per den 31 juli 2022 är 222 489 kronor.  
• På SDHF:s sparkonto finns 40 081 kronor. (Bilaga 2).   

 
Pågående ärenden 
Hemsidan m.m.: • Bert Westenberg arkiverar på sin dator den korrespondens som han 

anser ska bevaras och tankar över denna till SDHF:s dator vid besök i 
Dyktankhuset.  
• Bengt-Åke Runnerströms tre pärmar om attackdykarnas liv finns nu 

inlagda på hemsidan. 
• Förslag har kommit från Pär om att det borde finnas information om 

föreningens hedersmedlemmar på hemsidan. Sådan information kan fås 
via t ex en länk till den motivering av hedersmedlemskapet som 
publicerats i Signallinan. Förslag har även kommit om att det på 
hemsidan borde finnas en bild på samtliga styrelsemedlemmar. 
• Arbetet med hemsidans uppdatering pågår. 
 

Aktiviteter i DTH: • Dyktankhuset har hittills i år haft 1242 besökare fördelat på 13 dagars 
öppethållande för allmänheten. Därtill kommer ett antal organiserade 
gruppbesök. Detta är en glädjande trend.  
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• Den 28 augusti, Arkeologidagen, kommer Dyktankhuset att vara öppet 
för allmänheten. Kulturarvsdagen – se nedan.  

 
Öppethållande, guiderna: Birgitta Forsén håller på med uppdatering av guidepärmen och kommer 

att skicka ut denna till guiderna. Den del som rör  nya rutiner vid 
öppethållandet är redan utskickad.   

  
 
ROV-projekten: • Bordlägges tills vidare. 
 
Påklädningskurs inför  
tungdykning: •Bordlägges tills vidare. Demonstrationen av tungdykning den 11/9 
 kan tjäna som en del av kursen.       

   
Carlssondräkten: • Vilande – den nya utrustningen testas till våren. 
 
Digitaliseringen av film- 
erna, lägesrapport: • Kent Forsén har lämnat kopia av de digitala filmer som önskats av 

Poseidon som är tacksamma för dessa. Poseidon gör inte anspråk på 
 originalfilmerna. 
 Den lånade hårddisken återförs till Dyktankhuset snarast möjligt.  
 Bert Westenberg meddelar vad som ska ske med originalfilmerna.   
   
   
Försäljningen: • Några artiklar har sålts. SDHF-dekaler har levererats och delas ut till 

besökare i Dyktankhuset.  
 
QR-projektet: • Imre Botos förslag om QR-koder diskuterades åter. Beslutades att 

medlemmar i styrelsen funderar på fem föremål var, om vilka man kan 
sammanställa faktauppgifter. 

 
 
Accedering av föremål: •Som tidigare har påpekats av Bert Westenberg – vi måste registrera 

mottagna föremål och gåvor genom att notera vad vi fått, när vi fick det 
och av vem på en enkel blankett. Detta för att ha koll på vad som 
kommer in till och finns i Dyktankhuset. Föremålen ska placeras på 
kontoret om möjligt.   

   
  
Övriga frågor:   . • Inget nytt har framkommit om det planerade besöket på Riddarhuset. 
 Birgitta Forsén kollar med Hans Örnhagen om vad som gäller. 
  • På Kulturarvsdagen den 11/9 kommer Dyktankhuset att vara öppet för 

allmänheten. Vi kommer även att demonstrera tungdykning. Tre dykare 
är anmälda till dyknigen. Birgitta Forsén tillskriver guiderna, påminner om 
aktiviteterna och efterfrågar vilka som har möjlighet att ställa upp. 

  • Bert Westenberg har föreslagit att vi ska arrangera en ny loppmarknad. 
 • Glöggträffen planeras att ske den 26/11. Program kommer att 

meddelas.  
 
Nästa möte: Skypemöte, tisdagen den 13 september 2022, kl 19.00,  
 
     

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
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 Vid protokollet: 

  
          Kent Forsén 
 
Justeras: 

                          

              
               
                              

                          Hans Bohlin        Magnus Waldau 

  
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1: Dagordning till styrelsemöte nr 91, 2022-08-09. 
Bilaga 2:       Ekonomisk redovisning per den 2022-07-31. 


