
Protokoll fört vid årsmöte i svensk Dykerihistorisk Förening. 
16 mars 2002 i Dyktankhuset. 

 
1. Föreningens ordförande Hans Örnhagen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

Till mötesordförande valdes Hans Örnhagen. Till mötessekreterare valdes Lennart Kattel. 
 

2. På frågan om årsmötet ansåg att det var behörigt utlyst befanns så vara fallet. 
 

3. Till justerare valdes Peter Lögdberg och Hans Bohlin. 
 

4. Ordföranden läste styrelseberättelsen. 
 

5. Kassarapporten lästes av kassör/klubbmästare Lars Gustafsson.  
Revisorernas kontroll och godkännande av kassarapporten för år 2000 som restades vid 
årsmötet 2001 har blivit genomförd. 
Revisorerna har kontrollerat och godkänt kassarapporten för år 2001. 

 
6. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2001. 

 
7. Lars Gustafsson gick igenom budgeten för 2002. 

 
8. Budgeten godkändes av årsmötet. 
 
9. Genomgång av motioner om medlemsavgift. 

Höjning till 200:-/år med månadsansvariga som ordnar museievakter för öppethållande. 
Eller höjning till 500:-/år med återbetalning om man håller öppet eller bidrar till artikel för 
införande i Signallinan. 
Genomgång av Bert Westenberg. Barbro Eriksson, ansvarig för båthallen, skall eventuellt 
ordna med personal som håller öppet i veckorna. SM står för fasta kostnader om medlemmarna 
håller öppet. En del av inträdesavgiften går till SM. Bert berättade även en del om SM´s nya 
organisation.  
Omröstningar: Höjning av årsavgiften till 500:-/år? Nej. Nedröstat med full majoritet. 
Månadsansvariga för öppethållande? Ja. Med siffrorna 11-0. 
Höjd årsavgift till 200:-/år för 2003? Ja. Med siffrorna 8-2. 

 
10. Till klubbmästare på två år omvaldes Lars Gustafsson. 

 
11. Till ledamot på två år omvaldes Steven Eriksson. 

 
12. Till suppleanter på ett år omvaldes Robert Hjälte. Till suppleanter omvaldes även Jaan Joandi 

samt Erick Hakulinen. Dessa två var inte närvarande och hade inte blivit tillfrågade om fortsatt 
uppdrag i styrelsen. Årsmötet accepterade att dessa två blev omvalda till suppleanter på ett år 
om de ville fortsätta uppdraget. (I efterhand har Jaan Joandi accepterat men Erick Hakulinen 
avböjt uppdraget.) 

 
13. Till revisorer på ett år omvaldes Hans Kalla och Åke Johansson. 
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14. Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Claes Lindemark. Han var inte närvarande och hade 
inte blivit tillfrågad om fortsatt uppdrag. Årsmötet accepterade att han blev omvald om han 
ville fortsätta uppdraget. 

 
15. Till valberedning på ett år valdes som ordförande Peter Lögdberg. Han accepterade under 

förutsättning att han får indikation av styrelsen när det är dags att sätta igång med arbetet. 
 

16. Inga övriga val. 
 

17. Övriga frågor. 
Bert W berättade mer om SM´s nya organisation. Eventuellt tar SM över mer av kostnaderna. 
Återbetalning till SM av entréavgift kanske slopas. Förhoppningsvis kommer det en mer exakt 
beskrivning av organisationen i ett nummer av Signallinan. 
 
Millis Keegan ny redaktör till Signallinan. 
 
Affiliering till Historical Diving Society diskuterades. Fördelen är att vi får en bättre 
exponering internationellt. Det skulle inte innebära någon kostnad för SDHF. 
En omröstning gjorde klart att vi skall affilieras. 
 
Vasa museets personal var idag inbjudna till visning av Dyktankhuset men ingen dök upp. De 
är även inbjudna till tisdagsmötet 19 mars. 
 
Kontakt har tagits med gravör Lars Sjööblom om möjligheterna att ge ut frimärken med 
dykmotiv. 
 
Hans Örnhagen har efter kontakt med Eniro (som bland annat ger ut telefonkatalogerna) ordnat 
att Dyktankhuset är med på Gula sidornas karta samt även på andra Stockholmskartor de ger 
ut. 
 
Robert Hjälte har börjat med en hemsida. Finns att se på www.d3k.se/sdhf . Flyttning av 
material dit pågår. Skall registreras hos www.diveindex.com. Där finns en hel del intressanta 
länkar. 
 
Från Stig Lundin har vi fått ett foto på Dyktankhuset som Olof Thiel har tagit till en 
utställning. 
 
Erbjudande från Italien om köp av en nyrenoverad enatmosfärsdräkt. Sponsorer kan höra av sig 
till styrelsen. 
 
Bok från Italien med serietidningsurklipp där dykning förekommer. Presentation skall komma i 
Signallinan. 
 
Öppethållande i samband med firandet av Stockholm 750 år. Claes Lindemark håller öppet 
helgerna i samband med fest veckan 1-8 juni. Hans Kalla kan ha öppet 1-2 vardagar. 
Öppethållande för övriga dagar efterlyses.  
 
 
Dykerihistorisk dag i samband med Skeppsholmsdagen 14 september. Frivilliga till det 
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efterlyses. 
 
Bert W föreslog visning av dykutrustning, film mm. en helg i höst på Sjöhistoriska museet. 
 
Skänkt från Dieter Hoffsummer kombinerade cyklop/snorklar. Två stycken från Jugoslavien 
och en från Västindien. 
 
Ove Dahlstedt visade skänkt modell av mammutpump samt deponerad oxygendykapparat. 

 
 

18. Ordförande tackade de församlade och avslutade mötet 20.30. Lotteri samt video om 
miniubåtar under andra världskriget avslutade kvällen. 

 
 

Ordförande     Sekreterare   
Hans Örnhagen     Lennart Kattel  
  

 
Justerare      Justerare  
Peter Lögdberg     Hans Bohlin 
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