
Till verksamhetsberättelsen 2014 

 
Årsmötet hölls den 15 mars 2014 på Dykmässan i Magasin 9, Frihamnsgatan, Stockholm. 

Där valdes styrelsen m fl enligt följande: 

 

Ordförande  Anders Wästfelt       1 år kvar av mandattiden 

Vice ordförande Birgitta Forsén  2 år 

Sekreterare  Hans Bohlin   1 år kvar av mandattiden 

Kassör, adjungerad Nicole Ahlberg  2 år 

Klubbmästare Nagamon Andersson  2 år 

Ledamot 1  Hans Örnhagen  1 år 

Ledamot 2  Bert Westenberg  1 år 

Suppleant  Gunnar Bemert  1 år 

Suppleant  Magnus Lindström  1 år 

Revisor, sammank. Mathias Holm  1 år 

Revisor  Stig Insulan   1 år 

Revisorsuppleant Lilian  Holm   1 år 

Adjungerande Nicole Ahlberg  1 år 

Adjungerande Catharina Ingelman Sundberg 1 år 

Adjungerande Lars Gustafsson  1 år 

Valberedning, sammank. Lars Holm   1 år 

Valberedning Ola Lindh   1 år 

 

Valberedningens förslag till arbetsgrupper antogs av årsmötet enligt följande: 

 

Redaktör ”Signallinan”  Gunnar Bemert 

Fastighetsansvarig Dyktankhuset Åke Johansson 

Bokning guidning, Dyktankhuset Hans Örnhagen 

Event, arrangemang  Nagamon Andersson, Magnus Lindström 

IT-gruppen   Johan Carlsson, Magnus Lindström, Markus Baggström 

Föremålssamlingar, böcker, dokument Hans Örnhagen, Bert Westenberg 

Swedish Divers Hall of Fame Birgitta Forsén, Gunnar Bemert, Imre Botos,  

   Stig Insulan 

Dyktankhuset VISION 2020 Anders Wästfelt, Hans Örnhagen 

Styrelsearbetet 
Under verksamhetsåret har 9 protokollförda styrelsemöten hållits varav 4 via Skype och 

resterande i Dyktankhuset. 

Bokföringen har under året överförts till ett nytt bokföringssystem, FortNox. 

Ett omfattande arbete med att uppdatera medlemsregistret pågår. 

Tidningen Signallinan har utkommit med två nummer. Denna sänds även till ett antal 

organisationer och museer utan kostnad. 

 

Hemsidan 
Sjösattes under våren och tppades i april med c:a 1200 visningar per vecka. Detta sjönk senare 

och planade ut under sommaren på runt 100 visningar/vecka, vilket har stått sig under hösten. 

 

 

Medlemmar 
Under året har föreningen haft 292 medlemmar varav 136 nya och 5 hedersmedlemmar. 

Föreningen har även haft 7 guld och 14 silversponsorer. 

 

 

 

 

 



 

Inventering 
Under året har Bert Westenberg och Hans Örnhagen arbetat med inventeringen av böcker, 

föremål mm. Ett enormt arbete! Föreningen har idag 889 acciderade föremål och nästan 200 som 

ännu inte blivit bokförda. 

Föreningens lager av föremål att sälja har inventerats. Ett skåp där föremålen finns samlade har 

iordningställts. Överskott av skänkta böcker har donerats till Marinarkeologiska sällskapet. 

En registerförteckning över Signallinans innehåll 1998 – 2013 infördes i juninumret 2014 

(Hans Ö) 

Ett bildindex rörande Hall of Fame har upprättats av Gunnar Bemert. 

 

Dyktankhuset och aktiviteter  
Tack vare ett mycket gott arbete av framför allt Hans Örnhagen, Åke Johansson och Gunnar 

Bemert har Dyktankhuset kunnat hållas öppet för allmänheten vid 18 tillfällen under året. 

Besöksantalet totalt 2 230. 

Huset har också använts för 12 specialvisningar med bokade grupper. 

Föreningen har deltagit i Skärgårdsmässan i maj och Kulturarvsdagen i september då ett stort 

antal besökare från när och fjärran kom på besök. 

SDHF deltog i Classic dykträff i Jönköping i september med en presentation av Dykutveckling i 

Sverige och om hur Dyktankhuset sparades till eftervärlden. 

På höstmötet i oktober presenterade Olle Neckman från Föreningen Stockholms Sjögård den 

marina kulturorganisation vi är en del av. 14 personer deltog. 

Sponsorerna uteblev från inbjudan i början av oktober och i stället hölls Dyktankhuset öppet för 

allmänheten. 

Den viktigaste aktiviteten var förstås: 

Födelsedagskalaset! 

Den 24 maj samma dag som Skärgårdmässan firades föreningens 35-årsdag i strålande sol. 

Alla besökare bjöds på kaffe och kaka och inbjöds till att beskåda dykning med tung utrustning 

med vår klubbmästare Nagamon som utmärkt konferenciär. Utrustningen var lånad av H 

Agerstig. 

Dyktankhuset med sina 80 år uppmärksammades även av röjdykare från HMS Spårö, som ställde 

ut verktyg och dykutrustning. 

Man skålade för SDHF och avnjöt de specialdesignade tårtorna med föreningens emblem. 

 

Dykmässan 
Föreningen deltog på dykmässan med en nyproducrad utställning, där olika typer av historisk 

dykutrustning förevisades och där även planerna för VISION 2020 fanns att se. 

Vidare hölls föredrag av medlemmarna Gunnar Bemert, Anders Wästfeldt och Kent Forsén. 

Swedish Divers Hall of Fame sammanställd och bearbetad av Gunnar Bemert premiärvisades.  

Denna sammanställning är grundplåten till den fortsatta dokumenteringen av dykare inom alla 

kategorier och skall även omfatta avlidna dykare, som haft stor betydelse inom dykerihistorien.  

I samband med Dykmässan och SDHF:s årsmöte hölls en Kick-off-kväll i Dyktankhuset, där 

medlemmarna fick chans att träffas. 

Lördag kväll avnjöts ”Minnenas middag” på Skeppsholmen.  

 

VISION 2020 
Ett flertal möten med berörda instanser har skett och projektet har presenterats för Kungliga 

Djurgårdens förvaltning, Sjöhistoriska museet, Statens Maritima Museer, Stockholms 

Stadsbyggnadskontor samt Stockholms Sjögård. Alla har varit positiva till projektet.  

Bildandet av en insamlingsstiftelse kommer att krävas för att i  första hand kunna begära en 

planprocess från Stadsbyggnadskontoret. (En kostnad på 500 000 kr)  

En förfrågan om att få överta arrendeavtalet på Dyktankhuset har sänts till Statens Maritima 

Museer och att detta skall övertas av ovan nämnda stiftelse. 

 


