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

Datum:

2022-03-20, kl 10.000

Lokal:

Dykmässan i Göteborg (Sal 31)

Närvarande:

Per Bjerde, Hans Bohlin, Gösta Eggertsen, Einar Eriksson,
Birgitta Forsén, Kent Forsén, Roberth Graham, Lars Gustafsson,
Lennarth Högberg, Stig Insulan, Åke Johansson, Niclas Larsson,
Mats Liedberg, Ola Lindh, Douglas Samuelsson, Ed Sundvåg,
Per-Anders Träff.

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 justeringsmän:

Ola Lindh och Robert Graham valdes att justera
årsmötesprotokollet.

Styrelsens berättelse
om verksamhet och
förvaltning under
verksamhetsåret 2021: Föreningens verksamhetsberättelse hade tidigare skickats ut till
medlemmarna. Ingen negativ kritik har framförts tidigare eller vid
årsmötet.
I likhet med många andra museer och kulturinstitutioner har även
Dyktankhusets möjligheter att hålla öppet påverkats negativt under
verksamhetsåret pga pandemin.
Birgitta Forsén meddelade att SDHF har etablerat en god relation till
Sveriges Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM) till vilka
Dyktankhuset hör och att vi håller på att ytterligare stärka vår
relation till SMTM.
Birgitta Forsén meddelade vidare att det monterade sprinklersystemet i Dyktankhuset nu är inkopplat och vidare att vi har fått ett
antal eluttag och en central strömbrytare.
Ingen kritik framfördes mot den ekonomiska redovisningen (bilaga
2).
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Revisorernas
berättelse:

Beslut angående
ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2021:

Ola Lindh presenterar revisorns berättelse. Granskningen av
SDHF:s räkenskaper för verksamhetsåret 2021 hart inte givit
någon anledning till anmärkning, varför revisorerna föreslog
föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Beslut om årsavgift
för medlemmar och
sponsorer 2023:
Styrelsen föreslog bibehållen årsavgift vilket beslutades.
Medlem:
300 kr
Silversponsor: 2 500 kr
Guldsponsor: 5 000 kr
Genomgång av styrelsens
verksamhetsplan och
budgetförslag för
verksamhetsåret 2022: Föreningens verksamhetsplan med budgetförslag hade tidigare
skickats ut till medlemmarna. Inga negativa synpunkter framfördes
och både verksamhetsplan och budget godkändes.
Stig Insulan meddelade att han i sin ägo har en del rysk litteratur
som skulle kunna vara av intresse för Dyktankhusets bibliotek.

Val av vice ordförande
och kassör för två år: Hans Bohlin valdes till vice ordförande på två år.
Åke Johansson valdes till kassör på två år.
Val av två styrelseledamöter för ett år:

Kent Forsén och Magnus Waldau valdes till styrelseledamöter för
ett år.

Val av två styrelsesuppleanter för ett år: Alexi Quispe och Per-Anders Träff (nyval) valdes till styrelsesuppleanter för ett år.
Val av två revisorer
varav en sammankallande
för ett år:
Ola Lindh och Imre Botos valdes till revisorer för ett år. Som
sammankallande valdes Ola Lindh.
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Val av revisorsuppleant
för ett år:
Som revisorsuppleant valdes Olle-Lennart Beck för ett år.

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 valdes Hans Örnhagen,
Staffan von Arbin, Berndt Lennholm och Stig Morin (nyval).
Behandling av inkomna
skriftliga frågor, motioner
och propositioner.
Proposition:

Förtydligande av §14 - ”Föreningens upplösande”.
Sista meningen byts ut mot följande:
”Då föreningen upplöses och stiftelse inte kunnat bildas, skall
föremål accederade med SDHF-nummer erbjudas till organisation
som har möjlighet och avsikt att visa föremålen för allmänheten. Om
detta inte är genomförbart skall styrelsen ombesörja att föremålen
säljs på auktion och pengarna skänks till Sjöräddningssällskapet”.
För att vinna laga kraft skall denna stadgeändring godkännas även
vid årsmötet 2023.

Motioner:

Hans Örnhagen hade föreslagit Berndt Lennholm som hedersmedlem i SDHF, mot bakgrund av Berndts insatser och stora
engagemang för föreningen ända från den dag SDHF bildades.
Berndt har bland annat haft olika styrelseuppdrag, bidragit till
utformningen av föreningens hemsida och sett till att SDHF blivit
ägare av en komplett tungdykarutrustning av typ Carlsson.
Motionen bifölls.
Bert Westenberg hade föreslagit Lars Gustafsson som hedersledamot i SDHF. Lasse har varit verksam i olika befattningar i SDHF:s
styrelse sedan föreningen bildades.
Lasses stora intresse för såväl äldre som modern dykeriteknik och
dykerihistoria har bidragit till att SDHF:s samlingar når en
internationellt mycket hög nivå.
Lasses kunskap om både den civila och militära dykeritekniska
utvecklingen kombinerat med ett mycket stort internationellt
kontaktnät har gett SDHF ett mycket gott renommé, såväl nationellt
som internationellt. Motionen bifölls.
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Övriga frågor:

Niclas Larsson, Hydrocosmos, Oisten Kleppestoe Diving Technical
Manager Subseapartner AS skänker i samband med årsmötet två
Manualer - 1 st Divex SLS MKIV hjälmdokumentation samt 1 st
Divex SLS MKIV backpackdokumentation.
Gösta Eggertsen föreslog att en lista över böcker som önskas för
komplettering av Dyktankhusets bibliotek upprättas.

Mötet avslutas:

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

Vid protokollet

Kent Forsén
Mötessekreterare

Birgitta Forsén
Mötesordförande

Justeras:

Ola Lindh

Robert Graham
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