Styrelseberättelse
Svensk Dykerihistorisk Förening
för år 2007.
Styrelsen har under året bestått av:
Hans Örnhagen, ordförande
Steven Eriksson, vice ordförande
Lars Gustafsson, klubbmästare och kassör
Hans Bohlin, sekreterare
Nagamon Andersson, ledamot
Robert Hjälte, ledamot
Jaan Joandi, suppleant
Lars Holm, suppleant
Hedersmedlemmar:
Bertil Jung
1997
Bo Cassel
1998 † 2004
Anders Muren
1999 † 2001
Ingvar Elvström
2000 † 2000
Bengt Börjesson 2001
Claes Lindemark 2005
Ove Dahlstedt
2006
Aktivitetsredovisning
Föreningen bestod år 2007 av 217 registrerade
personliga medlemmar och 25 klubb/ företagsmedlemmar.
Under året har vi haft flera öppetdagar och special
visningar inklusive de specialarrangemang.
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till
Klubbmästarens presentation i samband med årsmötet
och senare nummer av Signallinan.
Årsmöte avhölls 17/3 i Stockholm.
Ombyggnad av Pannhuset
Helt färdigt blev det väl inte, men under säsongen 2007
har utställningen i det renoverade pannhuset kunnat
visas för allmänheten. För detaljer om pannhuset och
dess renovering hänvisas till Signallinan. Det som
fortfarande återstår är stenläggning och höjning av
marknivån utanför entrén för handikappanpassning samt
mindre målningsarbeten.
Möte med SMM ledning
Som ny kontaktperson utsågs under året Leif Malmberg
SMM. Vid möte på Tankhuset 21/3 redogjorde
representanter för styrelsen för verksamheten och
samlingarna visades. Problemet att finna frivilliga som
har möjlighet att ställa upp och hålla Tankhuset öppet
förblir vårt största bekymmer och SMM har för
närvarande ingen lösning att erbjuda.
Styrelsemöten har hållits
2/2, 12/6 samt 11/12

Specialvisningar och arrangemang för andra
Äventyrsmässan
Under ledning av Lars Holm flyttades ett flertal tunga
föremål till Älvsjömässan för att under Äventyrsmässans tre dagar i mars ställas ut för tusentals
personer. Utställningen kompletterades med föredrag av
bland andra Lars Gustafsson.
Styrelsemöte i VISIR
Vår hedersledamot Claes Lindemark hade VISIR´s
styrelse som besökare på Dyktankhuset den 12 maj.
Claes och Lars Gustafsson höll föredrag.
Dykningens dag 19 maj
Med en plattform och trappa samt två typer av tung
dykning lockades flera hundra promenerande att stanna
upp och titta på. SDHF visade Expedition Röda havet
för nästan 100 personer. Utanför huset hade PADI och
SSDF information om dykning och efter dagens
dykningar åt c:a 50 personer grillat medan vi lyssnade
på skådespelerskan Pia Johansson som berättade om sin
fader ”Dykarn”. Efter grillfesten samlades ett tjugotal
för efterfest på Dyktankhuset.
Skärgårdsmässa 25 – 27 maj
Runt 500 personer följde aktiviteterna i och utanför
Dyktankhuset som leddes av Steven Eriksson under
lördag och söndag. Tack vare den från Dykningens dag
kvarlämnade plattformen blev tungdykningen ett
verkligt dragplåster.
Dykerihistorisk dag (Skeppsholmsdagen) och
Kulturhusens dag, 8 – 9 sept
Enligt tradition genomfördes Skeppsholmsdagen 8-9/9 i
regn & rusk, vi hade förberett påklädning av tungdykare
vilket kom på skam. Huset hade ett tjugotal gäster,
varav en del var turister. Två medlemmar från
föreningen deltog.
Dykarklubben Samantha 13 sept
Sportdykare från Stockholm besöker museet och får
dessutom en föreläsning i dykerimedicin.
Ubåtsklubben Sjöormen 17 sept
Medlemmar från kamratföreningen för gamla ”ubåtare”
lyssnar på presentation av Anders Järn och beskådar
museet.
Ny broschyr
Den under våren 2006 levererade nya foldern med
inbetalningskort för medlemsvärvning tog slut under
hösten 2007 och ett nytryck skulle bli så kostsamt att vi
avvaktar sponsor (er) för detta.
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Signallinan
Under 2007 kom Signallinan ut med två nummer.
Ordföranden har tagit på sig redaktörskapet tills vi hittar
någon som kan ta över arbetet. Arbetet 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. En ny
webredaktör, som kan gå in och revidera sidan och
sedan sköta uppdateringar och kalender, behövs.

Lars Gustafsson besökte HDS årsmöte och konferens i
Falmouth.
Polen
Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog med
föredrag i ”Retrodiver day” 28 – 30 september och i
samband med detta besöktes Dykerimuseet i Warszawa.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under
året bidragit till att genomföra SDHF´s olika
aktiviteter.
Med tack för förtroendet!
Styrelsen

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.

Dagordning för Årsmöte i Svensk
Dykerihistorisk Förening 2008-05-24.

Nya föremål och donationer
Under året har ”nya” föremål från gamla Marinens
Dykericentrum tillförts. Det rör sig i huvudsak om
dräkter och reservdelar till dykapparater.

1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande och

eventuella övriga ärenden.
3.

Val av två medlemmar att jämte ordföranden

och sekreteraren justera årsmötets protokoll.
Böcker till försäljning
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.

4.

Behandling av styrelsens berättelse över

verksamhet och förvaltning.
a)

Ordföranden drar styrelsens årsredovisning.

b) Klubbmästaren drar ekonomisk redovisning.

Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar
och museer.
Byxelkrok
Hans Bohlin och Hans Örnhagen föreläste i juli om
dykerihistoria vid de Dyktekniska Samlingarna i
Byxelkrok.

5.

Behandling av revisorernas berättelse.

6.

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för

det gångna året.
7.

Vår hedersledamot Ove Dahlstedt har medverkat till att
de Dyktekniska Samlingarna i Byxelkrok skall få en
rekompressionskammare.

Behandling av förslag till inkomst- och

utgiftsstat för kommande verksamhetsår. KM.
8.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat for

kommande år.

Norge
Hans Örnhagen föreläste om Dykerimedicinsk historia i
Sverige i samband med Norsk Baromedisinsk Forenings
julemöte i Bergen 7 november.

9.

Val av vice ordförande på två år.

Valberedningens förslag presenteras.
10. Val av klubbmästare på två år.

Danmark
Vi har under året fått exemplar av deras medlemstidning
och Lars Gustafsson och Hans Örnhagen deltog i
Nordiskt dykerihistoriskt möte i Fredrikshamn 6 – 7
oktober. Lars höll föredrag om Arne Zetterström.

11. Val av övriga styrelsedeltagare på ett år.
12. Val av två revisorer på ett år.
13. Val av en revisorsuppleant på ett år.
14. Val av valberedning på ett år, varav en som är

Frankrike
Vi har under året utbytt medlemstidningar.

sammankallande skall utses.
15. Behandling av till årsmötet inkomna skriftliga

Italien
Vi har under året utbytt medlemstidningar.

frågor och motioner.
16. Övriga ärenden.

England
Vi har under året utbytt medlemstidningar.

a)
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Dykarbåten Unn.

