STYRELSEBERÄTTELSE SVENSK DYKERIHISTORISK FÖRENING 1999.
Årets stora begivelse var naturligtvis invigningen av Dyktankhuset och de dykerihistoriska
samlingarna. Aktiviteten som redovisats i Signallinan nr 6 utgjorde starten för en aktiv
sommar och höst med totalt 951 besökare och 51 öppetdagar. För utförligare information
läs i Signallinan eller besök vår hemsida där bilder finns utlagda.
Styrelsemöten
Två styrelsemöten har hållits under året. Största delen av styrelsens arbete under första
halvåret utgjordes av förberedelser för öppnandet av Tankhuset som ett dykerihistoriskt
museum 990529.
Årsmötet-99
Årsmötet avhölls den 27 februari med efterföljande middag på restaurang Amiralen.
Arbetsmöten
Arbetsmöten har under året hållits tredje tisdagen alla månader utom juli och augusti.
Dessutom genomfördes en extra arbetsdag söndagen 18/4. Under första halvåret användes
tiden i huvudsak för att förbereda inför invigningen. Efter sommaruppehållet har
arbetsmötena huvudsakligen använts för katalogisering av utställda föremål.
Möten med SSHM om tankhuset
Styrelserepresentanter har under året deltagit i flera möten med representanter för Statens
Sjöhistoriska Museer. Inkomsterna från entréavgifter har överförts till SSHM enligt avtal.
Se ekonomisk redovisning. Åtaganden som är aktuella från SSHM sida är:
1 Larm för lokalerna, 2 Innerdörr av glas så att vi kan hålla öppet även vintertid, 3
Åtgärda avloppet som delvis är igensatt.
Marknadsföring.
Informationsfolder producerad i samarbete med Marinen. Vi tackar marinen för ett
generöst stöd till vår verksamhet.
Information i DN i samband med Skärgårdsmässan.
Artikel av Catharina Ingelman Sundberg införd i Svenska Dagbladet efter intervju och
fotografering i samband med årets sista arbetsdag.
Artikel införd i Sukeltajan maailma av Jouko Moisala efter intervju och fotografering i
samband med höstmötet den 30/10.
Informationsutbyte har förevarit med Danska och Italienska dykerihistoriska föreningar i
samband med besök i dessa länder. Erhållen information finns i Dyktankhuset.
Minnesskrift om Tanken i Göteborg.
Representanter för styrelsen har medverkat vid Clas Lindemarks arbete med en skrift om
dyktanken i Göteborg. Målsättningen är en skrift liknande de tidigare Clas skrivit om
tankanläggningarna i Karlskrona och Stockholm.
Gåvor:
Ett mycket stort antal fina gåvor har mottagits. Katalogisering pågår.
Hedrande av bortgågna dykare.
Styrelsen placerade en kottekrans på Arne Zetterströms grav i samband med
millennieskiftet.

Hemsida
Hemsidan har förbättrats men ännu har inte sammanslagningen av text- och bildmaterial
blivit så färdigt att vi har önskat få det utlagt på webben. Tills vidare länkas därför
besökare till hemsidan, som tidigare, till det bildmaterial som finns på
http://hem.passagen.se/dykmed
Med tack för förtroendet för 1999.
Styrelsen

