Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening.
13 mars 2004 i Dyktankhuset.
Dagordning enligt stadgarna.
1. Val av ordförande: Hans Örnhagen. Val av sekreterare: Carl E. Wern
2. Var utlysandet av årsmötet godkänt? Ja!
3. Val av medlemmar som ska justera protokollet: Lars Gustafsson & Nagamon
Andersson
4. Styrelsens årsberättelse presenterades av Hans Örnhagen och Lars Gustafsson
presenterade ekonomisk redovisning
5. Revisorernas årsberättelse lästes upp av Lars Gustafsson och den godkändes.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
7. Förslag till verksamhet och ekonomi för nästa år presenterades
8. Olika förslag från medlemmarna:
•
•

Bevaka så att förrådet till dyktankhuset inte kulturminnesmärks.
Emil Carlsson, vem var han? Nagamon tog upp ämnet. Ta fram historien
omkring Emil Carlsson.
• Erik Andersson (EA) en känd tillverkare av dykmateriel på sin tid. SDHF bör
ta upp en tråd i nästa Signallina och kopplingarna till Zetterstömsventilen, mm.
• Tag kontakt med personal på Muskö och försök finna delar till dykklockan.
Ove Jonsson tar kontakt med Muskö.
• Jan Joandi undersöker radioarkivet efter en intervju som Sven Jerring sände
från ubåtsräddningsklockan under kriget…..
Förslaget till verksamhet och ekonomi godkändes av årsmötet.
9. Medlemsavgiften förblir 200 SEK 2004. Styrelsen tar på sig att utreda sponsorfrågan.
10. Val av ordförande. Genomfördes 2003 för 2 år då Hans Örnhagen valdes.
11. Val av 2 av 4 styrelsemedlemmar på 2 år. Klubbmästare: Lars Gustafsson och Vice
Ordförande: Steven Eriksson valdes båda.
12. Val av 2 stycken styrelsesuppleanter: Robert Hjälte och Jan Joandi
13. Val av 2 stycken revisorer: Joachim Löfqvist och Åke Johansson
14. Val av revisorsuppleant: Claes Lindemark
15. Val av representanter för valberedning: Lennart Kattel och Peter Lögdberg. Båda vill
att styrelsen sammankallar och initierar arbetet vilket accepteras.
16. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
17. Årsmötet godkänner i andra omröstning förslag från 2003 angående ändring av
stadgarna. Ny text ”Styrelse väljes enligt tre principer. Val av ordförande och

sekreterate för två år förrättas udda år samt val av vice ordförande och klubbmästare
för två år förättas jämna år. Varje år förättas val på ett år av ytterligare två
styrelsemedlemmar. Varje år väljes dessutom på ett år två styrelsesuppleanter ”
18. Inga övriga ärenden diskuterades.
19. Ordföranden tackade sekreterare och årsmötesdeltagare.
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