
Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening. 
16 mars 2003 i Dyktankhuset. 

 
Dagordning enligt stadgarna. 
 

1. Föreningens ordförande Hans Örnhagen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
Till mötesordförande valdes Hans Örnhagen. Till mötessekreterare valdes Lennart Kattel. 
Dagordning gicks igenom. 

 
2. Årsmötet ansågs behörigen utlyst. Lars Gustafsson meddelade att eftersom kallelsen skickas 

med föreningsporto, B-post, håller posten på breven i tre dagar. 
 

3. Till justerare valdes Magnus Lundbeck och Hans Bohlin att jämte ordförande och sekreterare 
justera protokollet. (Magnus var med tom. punkt 18 om hemsidan.) 

 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport gicks igenom. Båda finns i särskild bilaga. 

Diskussion att distribuera Signallinan via e-post. Möjlighet finns nu då hela senaste numret 
producerades på elektronisk väg. 

 
5. Revisorernas berättelse lästes upp. Finns i särskild bilaga. 

 
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
7. Förslag till kommande inkomst- och utgiftsstat för kommande år gicks igenom. Finns i särskild 

bilaga. 
 

8. Inkomst- och utgiftsstaten fastslogs utan några ändringar även om den ansågs lite optimistisk. 
 

9. Medlemsavgifter för år 2004 skall vara samma som nuvarande dvs. 200:-/år för ordinarie 
medlem och 500:-/år för sponsormedlem. Då sponsormedlemmar betalar ett minimibidrag 
föreslogs det att till dessa skicka ut flera inbetalningskort på olika belopp där det minsta är på 
500:-. 
 

10. Till ordförande på två år omvaldes Hans Örnhagen. 
 
11. Till styrelsemedlemmar på två år nyvaldes Carl Wern samt omvaldes Thomas Brzokoupil. 

 
12. Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Jaan Joandi och Robert Hjälte. 

 
13. Till revisorer på ett år omvaldes Åke Johansson och Hans Kalla. 

 
14. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Claes Lindemark. 

 
15. Till valberedningen på ett år omvaldes Peter Lögdberg som sammankallande och nyvaldes 

Lennart Kattel. 
 



16. Inga övriga val. Däremot bör arbetsgrupper bildas för ex. vis böcker, film och 
dykuppvisningar. Förslag på personer till dessa grupper mottages tacksamt. 

 
17. En motion hade inkommit. Det gällde vissa rättningar samt klargörande i stadgarna. 

Preliminärt godkända av årsmötet, dock måste de godkännas av ett andra möte för att de skall 
bli fastslagna. Det viktigaste var att suppleanterna skall sitta på ett år. Se i övrigt bilaga. 
 

18. Övriga frågor. 
Hemsidan. Robert Hjälte berättade om de stora problem som det blev med den webbyrå som 
anlitades dels till Roberts företag och till vår förening. Tidplan och 
betalningsöverenskommelse har inte alls fungerat. Robert löser tillverkningen av hemsidan på 
annat sätt. 
Då .se domäner släpps fria i år diskuterades huruvida vi skulle införskaffa ett domännamn 
under denna toppdomän. Det fastslogs att ansökan skulle lämnas in om domännamnet 
”www.sdhf.se”. Det är ledigt för tillfället. Inga övriga förslag mötte gehör. 
Robert ordnar med ansökan samt webhotell till föreningens hemsida. Inom två veckor 
presenterar han en offert med alternativa webhotell. Han åtar sig även att ordna så att hemsidan 
är i funktion senast den 15:e maj. 
Öppethållande. Den som i fortsättningen håller öppet får 400:-/dag. Gäller max två/dag samt att 
man har genomgången guidekurs. Dyktankhuset skall vara öppet mellan minst kl12.00-16.00. 
Guidekurs kommer att hållas den 15:e april. 
Ordföranden tackade samtliga och avslutade mötet. 
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