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Aktivitetsredovisning
Föreningen bestod år 2006 av 220 registrerade
personliga medlemmar och 24 klub/ företagsmedlemmar. Ny sponsormedlem är Ingenjörsfirma Curt Nyberg
AB och ny hedersmedlem, invald under 2006 är Ove
Dahlstedt.
Under året har vi haft flera öppetdagar och
specialvisningar inklusive de specialarrangemang som
redovisas separat.
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet
och senare nummer av Signallinan.
Årsmöte avhölls 18/3 i Göteborg. Jan Jacobsson, GDA
och Dan Hedberg tillsammans med lokala medhjälpare
hade åstadkommit ett trevligt program som avslutades
med årsmötesförhandlingar och skaldjursfrossa på
Färjenäs, Räddningstjänsten i Storgöteborg nya
utbildningsanläggning.
Höstmötet genomfördes 7/10 som ett möte om Emil
Carlsson. På eftermiddagen monterades en kopparplåt
på Falugatan 7 där Emil Carlsson hade verkstad och
familjebostad. På kvällen berättade Reidun Stenbeck om
sin farfar Emil Carlsson och en buffé arrangerad av
Anne-Marie och Lars Holm rundade av kvällen på
Dyktankhuset.

Ombyggnad av Pannhuset
Den under året största händelsen var att vi kom igång
med ombyggnad av Pannhuset. Arbetet har löpande
redovisats i Signallinan och i Nyhetsbrev. Tyvärr hann
vi inte bli färdiga till säsongen 2006, men inför 2007
står vi beredda med en lokal som rymmer utrustning för
tung och lätt dykning med öppna system. Alla återandningsapparater har nu fått sin hemvist på plan 2 och plan
3, dvs ”tankplanet” det översta planet, rymmer FUdräkter och annan ubåtsräddningsutrustning.
I samband med de större arbetena som bortforslande av
ångpannan, takläggning, förflyttningar av större föremål
och uppsnyggning av huset medverkade flera
medlemmar. En del arbete med inredning återstår innan
vi kan öppna denna del för allmänheten.
Möte med SMM ledning
Den 23/11 träffades styrelsen och ledningen för SMM
för att diskutera nytt samarbetsavtal. Mötet hade
föregåtts av flera diskussioner om detaljer i avtalstexten
via e-post så vid mötet återstod endast smärre detaljer
och avtalet undertecknades av chefen för SMM Robert
Olsson och Hans Örnhagen SDHF.
Ny kontaktperson mellan SDHF och SMM måste utses
eftersom Bert Westenberg gick i pension i december
och i samband med detta flyttade till västkusten. Bert
kvarstår som medlem, men kan pga avståndet inte
längre medverka lika aktivt som tidigare.
Problemet att finna frivilliga som har möjlighet att ställa
upp och hålla Tankhuset öppet förblir vårt största
bekymmer. Olika typer av lösningar har provats, men
ingen verkar fungera riktigt bra. För att undersöka
medlemmarnas synpunkter på hur föreningen bör drivas
utformades en enkät som bifogades i decembernumret
av Signallinan. Endast ett fåtal enkätsvar returnerades.
Tolkningen av detta får anstå till årsmötet då resultatet
kommer att presenteras.

Styrelsemöten har hållits
25/1, 7/3, 10/6, 14/8 samt 15/11

Specialvisningar och arrangemang för andra
Skärgårdsmässa 26 – 28 maj
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Runt hundratalet personer följde aktiviteterna i och
utanför Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson.
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) och
Kulturhusens dag, 10 – 11/9
Enligt tradition genomfördes Skeppsholmsdagen 11/9 i
strålande väder, vi arragerade påklädning av tungdykare
huset hade ett sjuttiotal gäster, varav en stor del var
turister. Sex medlemmar från föreningen deltog.
Visning av Dyktankhuset för Interspiro med utländska
gäster.
Besök av röjdykare i samband med deras årsmöte.

Ny broschyr
Under våren levererades den nya foldern med
inbetalningskort för medlemsvärvning. Foldern som
bekostades av SMM hade tagits fram av Bert
Westenberg.
Signallinan
Under 2006 kom Signallinan ut med tre nummer.
Ordföranden har tagit på sig redaktörsskapet tills vi
hittar någon som kan ta på sig arbetet. Det omfattande
arbete som behövs för att hitta eller åstadkomma något
som är värt att publicera är fortfarande vårt stora
bekymmer. Med fler bidrag i form av texter, tips och
bilder i elektronisk form från medlemmarna blir det
naturligtvis enklare för redaktören.
Hemsidan och Nyhetsbrev
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger och vårt
”massmailsystem” har använts för fyra ”nyhetsbrev”
under året. Förhoppningen är att detta skall bli en mer
använd rutin i framtiden. Vi saknar fortfarande epostadress till många av medlemmarna, vilket gör att vi
även i fortsättningen måste behålla vanlig postgång för
kallelser och för vår medlemstidning.
Maritima Skeppsholmen
Vi är medlem i organisationen Maritima Skeppsholmen.
Hans Bohlin har under året skött kontakterna.
Evenemang i samarbete med Maritima Skeppsholmen
var under året Skeppsholmsdagen i september.
Nya föremål och donationer
Under året har ”nya” föremål och böcker, både civila
och militära deponerats vid och skänkts till Dyktankhuset.
I samband med höstmötet överlämnade Stig Insulan, SI
Tech till SDHF en donation på 1000 kronor till minne
av Uno Jakobsson.
Arbetet med katalogisering av föremål går långsamt,
men stadigt framåt. Vid årsskiftet hade vi strax under
400 föremål registrerade, men fortfarande saknas många
uppgifter angående de katalogiserade föremålen.
Under året har samlingen av återandningsapparater
utökats väsentligt. Kvarstår nu är en ordentlig

dokumentation. Under sommaren flyttades den
fjärrstyrda UV-farkost som tidigare förvarats i båthall 2
till Dyktankhuset. Farkosten, som tillhört marinens
minbyrå på 50-talet, är förmodligen en av världens
äldsta. Läs mer i Signallinan. Planerna är att så fort nya
utställningsrummet är färdigställt så skall ROVn
renoveras så att den sedan kan visas i samlingarna.
Böcker till försäljning
Boken om Dyktankhuset på Galärvarvet tog under året
slut. Den har utgjort en förnämlig gåva till förtjänta. Det
är vår förhoppning att det önskemål om nytryck som
förmedlades till SMM i samband med mötet i november
skall hörsammas så att vi får en ny upplaga.
Under året har vi haft en rad böcker som vi kunnat sälja.
Efterfrågan är dock inte så stor. Detta är förmodligen
beroende på en obefintlig marknadsföring.
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar
och museer.
Lars Gustafsson och Hans Örnhagen föreläste i juli om
dykerihistoria vid de Dyktekniska samlingarna i
Byxelkrok.
Danmark
Vi har under året fått exemplar av deras medlemstidning
och Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog i
Nordiskt dykerihistoriskt möte i Köpenhamn och
Ebeltoft 5 – 7/5.
Frankrike
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
Italien
Vi har under året utbytt medlemstidningar.
England
Lars Gustafsson deltog i HDS årsmöte och konferens.
Polen
Lars Gustafsson deltog med föredrag i ”Retrodiver day”
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under
året bidragit till att genomföra SDHF olika
aktiviteter.
Med tack för förtroendet
Styrelsen
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