Svensk Dykerihistorisk Förening. Verksamhetsberättelse för 2017
Årsmötet hölls den 18 mars 2017 i Dyktankhuset, Galärvarvet i Stockholm
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Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har nio protokollförda styrelsemöten hållits varav fem via Skype och
resten i Dyktankhuset, Stockholm.

Medlemmar
Under året har föreningen haft 204 medlemmar och dessutom 5 guld-och 7 silversponsorer.
Ett antal museer och andra föreningar har fått Signallinan inom ramen för informationsutbyte
och dokumentväxling.
Till ny hedersledamot valdes Stig Insulan vid årsmötet.

Dyktankhuset
Under året besöktes Dyktankhuset av 2204 personer. Tio grupper blev guidade runt i samband
med olika former av möten i huset.
I slutet av februari var det städhelg i dagarna två i Dyktankhuset. Stor sortering och rensning av
ett flitigt gäng. Förberedelser inför stora loppisdagen i maj. Flera förbättringar har genomförts i
huset i form av nya hyllor på kontoret samt påbörjad uppfräschning av entrén.
Hans Örnhagen har byggt skåp i trappan för våra historiska dykminiatyrer.
I början av december bjöds in till glöggträff och ett fyrtiotal medlemmar fick ta del av Håkan
Lans och Gunnar Klevefors fascinerande redogörelse om hur miniubåten Doppingen kom till.
Numera en av SDHF:s dyrgripar.

Auktion/loppis vid containern
I maj ordnades en försäljning vid vår container i Huddinge. Flera köpsugna intressenter infann
sig även från utlandet. Det hela resulterade i ett bra tillskott till donationssumman.
Containern blev dock inte tömd.

Guideutbildning
Under året har 7 nya guider utbildats vid två utbildningstillfällen under ledning av Tomas
Jangvik och Hans Örnhagen. Nu finns 17 guider att tillgå. Guidepärmen har uppdaterats.

Räddningsklockan Svea
Med Hans Forsman i spetsen har Svea genomgått en verklig ansiktslyftning och kan beskådas
utanför Dyktankhuset.

Hemsidan
Med en fantastisk insats av Mattias Ekholm, som såg vårt dilemma på vårt Facebook-inlägg, har
vi fått en fungerande hemsida igen.

Facebook
Föreningens Facebooksida hålls uppdaterad av Birgitta Björkskär, som adjungerats för att sköta
denna och gör detta på ett föredömligt sätt.

Signallinan
Tidningen har under året utkommit med två nummer i juni och december, 39 och 40.
Decembernumret utvidgades med några sidor på grund av stor tillgång till material.
Det redaktionella arbetet sköts av Staffan von Arbin (redaktör) och Anders Gutehall (layout och
teknisk redigering).

Donation och inventering
Under året har ett flertal värdefulla föremål skänkts till SDHF. Diver 65, dykaruret från Oris har
sålts och bidrog till donationsfonden.
Inventeringen av böcker och föremål har fortsatt under året av Bert Westenberg och Hans
Örnhagen. Ett enormt arbete! Föreningen har i dag 1048 accederade föremål men ännu återstår
en hel del att katalogisera.

ROV SUTEC # 60 Christine
Under året har Bert Westenberg fört diskussioner med det tidigare Sjöugglekonsortiet om att
rädda Christine åt eftervärlden. Resultatet blev att denna ROV med kringutrustning och
dokumentation kommer att ingå i SDHF:s dykhistoriska samlingar.

Donationsupprop
Ett gott gensvar på vårt donationsupprop har resulterat i att halva beloppet kunnat betalas för
tungdykarutrustningen. Resterande belopp skall betalas i maj 2018.

Inköp/investeringar
Under året har en del investeringar gjorts. Tomas Jangvik och Åke Johansson har ombesörjt att
tre s k beachflaggor har införskaffats för att kunna användas vid öppethållandet av
Dyktankhuset, vid mässor mm. Dessutom har nya medlemsmärken sytts upp.
Vår informationsbroschyr har tryckts i dels en engelsk och en dels svensk version.

Svenska dyktankar
Ett gediget arbete har genomförts av Bert Westenberg i samarbete med Båtdokgruppen med att
trycka upp en samlingsvolym av de tre utgåvorna av Claes Lindemarks böcker om dyktankarna i
Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Man gavs möjlighet att förhandsteckna sig för ett
numrerat exemplar. Böckerna var klara enligt ”tidtabell” och levererades i slutet av september.

Dykmässan
Årets dykmässa hölls på Nacka Strand 18-19 mars, där föreningen deltog med en extra stor
monter, som Tomas Jangvik ansvarade för. Vi bjöd på ett urval av vad som kan ses på
Dyktankhuset samt informerade om vår verksamhet.

Skärgårdsmässan
I slutet av maj arrangerades sedvanligt Skärgårdsmässan i Wasahamnen på Djurgården. SDHF
höll Dyktankhuset öppet lördag och söndag och SDHF bjöd under Hans Bohlins ledning på
tungdykning i egen utrustning (åtminstone till hälften) båda dagarna. En aktivitet som lockar
många intresserade åskådare. Tungdykarna tilldelades lagom till jul ett diplom med porträtt
producerat av Kent Forsén.

Kulturarvsdagen
Dyktankhuset höll öppet söndagen den 10 september och ställde upp med ett stort antal guider.
Bland annat deltog flera av de nyutbildade guiderna, som på detta sätt kunde pröva sina
nyförvärvade kunskaper.

VISION 2020
Ett stort antal stiftelser, fonder, institutioner och myndigheter har kartlagts och kontaktats med
frågan om sponsring av projektet Vision 2020.
Medlemskap i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetsam, ledde till att vi ansökt om bidrag
hos Riksantikvarieämbetet. Tyvärr blev vi utan denna gång med motiveringen att bidrag inte
lämnas till ”nybyggnation”.

Representation
Föreningen har varit representerad vid följande nationella och internationella evenemang:
- Nordisk dykkehistorisk treff, Larkollen, Norge – Susan o Lasse Gustafsson, Staffan von Arbin,
Hans Bohlin, Roberth Graham, Cecilia Sjöholm o Peder Hermansson, Birgitta o Kent Forsén
- Classic dykträff/Isopoda 50 år – Jönköping. Staffan von Arbin och Birgitta och Kent Forsén.
- Stockholms Sjögård. Hans Bohlin.
- Arbetsam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd)

Slutord
Tack för allt arbete som lagts ner under året i och utanför Dyktankhuset. Det är ovärderligt.
Ett varm tack till alla som deltagit och stöttat vår verksamhet.
För styrelsen
Birgitta Forsén, ordförande

