STYRELSEBERÄTTELSE SVENSK DYKERIHISTORISK FÖRENING 1998.
Styrelsemöten
Tre styrelsemöten har hållits under året. Aktiviteten har löpande rapporterats i
Signallinan. Största delen av arbetet under året har utgjorts av förberedelser för
öppnandet av Tankhuset som dykerihistoriskt museum 990529 samt att etablera rutiner
och struktur i Svensk Dykerihistorisk Förening.
Årsmöte-98
Samtliga styrelseledamöter deltog i årsmötet i Norrköping.
Arbetsmöten
Rutiner med arbetsmöten har utarbetats och ett schema för dessa ( Tredje tisdagen i var
månad) har fastställts.
Möten med SSHM om tankhuset
Styrelserepresentanter har deltagit i två möten 980922 samt 981201 med representanter
för Statens Sjöhistoriska Museer . Där riktlinjer och handlingsplaner för ett
Dykerihistoriskt museum har dragits upp. Dessa är redovisade i Signallinan nr 1 1999.
Underlag till minnesskrift om Tanken i Göteborg.
Ordförande och vice ordförande har under våren -98 lämnat underlag till Dr Lindemark
för hans arbete med en minnesskrift och dokumentation av utstigningstank och
tryckkammare i Göteborg.
Gåvor från Carl Axel Strömer
Ordförande och vise ordförande besökte 980908 den numera bortgågne medlemmen
Carl Axel Strömer för att å föreningens vägnar mottaga föremål från Carl Axels tid
tillsammans med Arne Zetterström.
Hedrande av bortgågna dykare
Styrelsen planterade en blomma på Arne Zetterströms grav i Nynäshamn på Arne
Zetterströms födelsedag och sände en krans till Carl Axel Strömers begravning.
Avsända skrivelser
Om möjlighet att till museet förvärva Tungdykarbåt 1309, 980503
Om möjlighet att genomföra "prova på dyk" med tung utrustning, 981020
Om deltagande i skärgårdsmässan -99, 981123
Om möjlighet att övertaga armé-dykutrustning, 981129.
Svar till HDS apropå förslag till afiliering till HDS, 990207
Hemsida
En hemsida är under utarbetande och ett mycket bra förslag har framtagits av Christina
Nilsson. Möjlighet finnes eventuellt att lägga hemsidan på SSHM server, vilket skulle
vara fördelaktigt med tanke på kopplingen till övrig museal verksamhet.
Med tack för förtroendet för 1998.

Hans Örnhagen
Ordförande

Bert Westenberg
Vice ordförande

Lars Gustafsson
Klubbmästare / sekreterare

