
Svensk Dykerihistorisk Förening 
 

Styrelsens årsberättelse för 2010 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Lars Gustafsson, Ordförande, Steven Eriksson, Åke Johansson, 
Klubbmästare, Robert Hjälte, Hans Örnhagen, Magnus Lindström, 
Bert Westenberg och Hans Bohlin. 
 
Hedersmedlemmar: Bertil Jung 1997  
 Bo Cassel 1998 †2004 
 Anders Muren 1999 †2001 
 Ingvar Elfström 2000 †2000 
 Bengt Börjesson 2001  
 Claes Lindmark 2005  
 Ove Dahlstedt 2006  
 Dennis Österlund 2008 † 2007 
 
 

Aktivitetsredovisning: 
Föreningen bestod år 2010 av 224 registrerade personliga medlemmar och 34 
klubb- / företagsmedlemmar. Totalt 258 st. 
 
Öppenhållning: 
Vi har under 2010 haft öppet i Dyktankhuset vid 31 tillfällen utöver 
arrangemangen nedan. Under dessa tillfällen har vi haft 1661 besökare. 
 
Specialvisningar och arrangemang: 
Premiär för öppethållande var den 17 april. 
Dykningens dag var den 29 maj med ca 500 åskådare och 100 besökare. 
Skärgårdsmässan genomfördes den 28-30 maj med ca 800 åskådare och 200 
besökare i Dyktankhuset. 
Skeppsholmsdagen genomfördes den 12 september, med tungdykning från 
Öring som låg förtöjd vid Skeppsholmen. Öppet i Dyktankhuset hela helgen 
med ca 400 åskådare och 130 besökare. 
Höstmöte hölls den 30 oktober med föredrag av Chiles ambassadör, José 
Miguel Cruz, och Tomas Falk rörande räddning från gruvolyckan i Chile 
respektive från ubåtar. Innan mötet sattes en infoskylt om Dyktankhuset upp på 
fasaden mot kajen, mötet avslutades med Thailändsk buffé och pub. 



Nya föremål och donationer: 
Nya föremål fortsätter att komma till föreningen och under året har ett flertal 
föremål registrerats. 
 
Årsmöte: 
Årsmötet hölls i Dyktankhuset, Stockholm, den 29 maj och avslutades med mat 
och pub samt trevlig samvaro. 
 
Styrelsemöten: 
Tre styrelsemöten har hållits under året, 2 juni, 26 augusti 
och 23 november. 
 
Arbetsmöten: 
Möten med SMM har vid minst två tillfällen genomförts under året, den 25 
oktober och 23 november. Mötena har berört ett något förändrat samarbete och 
för att förnya vårt avtal med museet. 
 
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar och museer: 
Under året har ordförande deltagit i HDS årsmöte i Portsmouth, England. 
Ordförande samt Ed Sundevåg deltog i den av Danska dykerihistoriska 
föreningens arrangerade möte i Ebetoft i augusti. Arrangemanget var mycket 
trevligt och väl genomfört. 
 
Tidskrifter (Signallinan) har utbytts med ett flertal länder och deras 
dykerihistoriska föreningar. 
 
Signallinan: 
Under 2010 kom Signallinan ut med två nummer sommar och vinter. 
 
Hemsidan: 
Hemsidan har uppdaterats ett antal gånger. Diskussioner har förevarit om 
ersättning med ny sida, men ingen ändring har ännu gjorts. Redaktör för 
hemsidan / Signallinan har varit Hans Örnhagen. 
 
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under året bidragit till att hjälpa till 
med öppenhållning i Dyktankhuset och SDHFs  övriga aktiviteter. 
 

Med tack för förtroendet 
 

Styrelsen 
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