Svensk Dykerihistorisk Förening Styrelsens årsberättelse för 2012
Styrelsen har under året bestått av:
Nagamon Andersson, ordförande
Anders Wästfelt, vice ordförande
Åke Johansson, kassör
Johan Carlsson, klubbmästare
Hans Bohlin, sekreterare
Hans Örnhagen, ledamot
Magnus Lindström, ledamot
Bert Westenberg, suppleant
Lars Gustafsson, suppleant
Hedersmedlemmar:
Bertil Jung
Bo Cassel
Anders Muren
Ingvar Elfström
Bengt Börjesson
Claes Lindemark
Ove Dahlstedt
Dennis Österlund
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Aktivitetsredovisning:
Föreningen bestod år 2012 av 224 registrerade enskilda medlemmar och 34 klubb /
föreningsmedlemmar. Totalt 258 st.
Vi har även 10 silver och sex guldsponsorer, vilket totalt gett föreningen ett ekonomiskt tillskott på 35
000kr.
Under inledningen av året har omgivningarna runt Dyktankhuset varit en byggarbetsplats i samband
renovering av Galärskjulen som nu inrymmer Spritmuseum och invigdes den 26 maj.
I samband med denna byggnation fick vi en stenlagd entré och handikapparkering på framsidan.
Årsmöte:
Årsmötet 2012 hölls på Strand i Lysekil den 13 maj. Mötet samlade ett 30 tal personer.
Öppethållning:
Premiär för öppethållande var den 13 maj. Vi har under 2012 haft öppet i Dyktankhuset vid 35
tillfällen utöver arrangemangen nedan. Vi har överskridit tidigare högsta besökssiffror och haft 2152
besökare under året.
Specialvisningar och arrangemang:
Skärgårdsmässan 2-3 juni genomfördes i regn och rusk, men samlade ett 100-tal besökare vid kajen
och i huset. Det var då premiär för tungdykning vid vår nya stationära dyk-trappa vid nya bryggan som
tillkommit som ett resultat av Galärvarvsprojeketet.
Kulturarvsdagen med tema ”Under ytan” hölls den 9 september, med öppet i Dyktankhuset hela
dagen, föredrag och utomhusdykning.
Höstmöte, tillika ”Rebreatherdagen” 24 november genomfördes i Dyktankhuset med ca: 30 deltagare,
sex föreläsare samt laborationer för deltagarna.
Nya föremål och donationer:
Vi har under året köpt och flyttat förrådscontainern, samt gjort en utrensning av material som vi
skrotat eller slängt bort. Containern är nu uppställd hos en kommersiell containerfirma tills vidare.
Föreningen har även köpt en komplett dykarutrusning typ Emil Carlsson, som vi kan använda vid
kommande dykningar. Ytterligare ansträngningar för att samla in föremål har gjorts i slutet av året.

Styrelsemöten:
Sex styrelsemöten och två arbetsdagar har genomförts under året. Möten i Dyktankhuset, Skypemöten och ett besök i Liden i oktober har klarats av.
Arbetsmöten:
Möten med SMM och KDF har genomförts vid minst tre tillfällen under året. Mötena har berört
samarbete i byggnadsfrågor och åtgärder på och kring huset.
Kontakter med andra dykerihistoriska föreningar och museer:
Tidskrifter (Signallinan) har utbytts med ett flertal länder och deras
dykerihistoriska föreningar.
Signallinan:
Under 2012 kom Signallinan ut med två nummer sommar och vinter.
Hemsidan:
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Redaktör för hemsidan / Signallinan
har varit Hans Örnhagen.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som under året bidragit med att hjälpa till
med öppethållning och arrangemang i Dyktankhuset samt SDHFs övriga aktiviteter.
Med tack för förtroendet
Styrelsen

