Styrelseberättelse för SVENSK DYKERIHISTORISK FÖRENING 1997.
- Styrelsen har under året bestått av Hans Örnhagen, ordförande, Bert Westenberg, Vice
ordförande, Bo Cassel, sekreterare och Lars Gustafsson, klubbmästare.
Protokollförda styrelsemöten har hållits 970322 och 970618.
- Städning av tankhuset genomfördes tillsammans med personal från Sjöhistoriska
museet 970326.
- Styrelsen deltog vid lanseringen av Claes Lindemarks bok om Dykhuset på
Gallärvarvet 970411.
- Klubbmästaren har genom bidrag och inköp samlat ihop “regalier” att användas vid
föreningens möten.
- Under året har föreningen aktiverats, från en proformaförening med enbart en styrelse
med enda uppdraget att bevara Tankhuset till eftervärlden, till en aktiv förening med
mer än 200 medlemmar.
- Spridning av information rörande föreningen har skett i olika former.
Information och kallelse som utformats av klubbmästaren har distribuerats till över 500
personer med anknytning till svenskt dykeri.
Ett upprop i tidningen Under Svensk Flagg har utformats av Claes Lindemark. Detta
presenterades i anslutning till Hans Kallas recention av Claes Lindemarks bok om
Tankhuset.
Artikel om föreningen har varit införd i Tidningen Sportdykaren och blänkare har
funnits införda även i andra dyktidningar.
- En stor del av årets aktivitet bestod i att arrangera årsmötet lördagen den 4:e oktober,
en tillställning som på alla sätt visade att svensk dykerihistoria är ett område som
många är intresserade av. Totalt 72 medlemmar hade mött upp till visning av
Tankhuset, Möte på isbrytaren S:t Erik samt efterföljande supé på restaurang Amiralen.
Aktiviteterna finns bevarade till eftervärlden i form av foto i föreningens ägo.
Medlemmarna fick genom nummer 1 av Signallinan, föreningens medlemsblad en
möjlighet att ta del av några av de bästa bilderna.
Som viktigaste punkt vid mötet diskuterades föreningens stadgar, och en arbetsgrupp
tillsattes bestående av Bengt Sjölund och Claes Lindemark. Denna har lämnat ett
förslag till stadgar som skall diskuteras vid årsmötet 1998. I övrigt hänvisas till
protokoll från mötet.
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