Protokoll från årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening,
2005-03-19
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Årsmötet valde Hans Örnhagen som ordförande och Carl Wern som sekreterare för årsmötet.
Årsmötet var enligt de församlade medlemmarna utlyst i tid.
Nagamon Andersson och Sam Gungner valdes av årsmötet till att justera årsmötets protokoll jämte
ordföranden och sekreteraren.
Ordföranden berättade kort om styrelseberättelsen som finns att läsa på hemsidan. Problemet med att finna
frivilliga för att hålla museet öppet kvarstår. Lars Gustafsson (klubbmästaren) föredrog den ekonomiska
redovisningen. Investeringar bland annat i ett tält för entrén gav ett mindre underskott i årets ekonomi.
Föreningens tillgångar är tillfredsställande.
Revisorns berättelse behandlades och revisionen som var utförd enligt god revisionssed föranledde inga
anmärkningar i styrelsens sätt att hantera ekonomin.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Lars Gustafsson (klubbmästare) föredrog ett förslag till inkomst och utgiftsstat för det kommande
verksamhetsåret. Förslag från Carl Wern att lägga till en förväntad intäkt på 5000 SEK för DVD
försäljningen av DVD skivan RB dagen 2004 accepterades.
Inkomst och utgiftsstat fastställdes av årsmötet.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 200 SEK och minimibidraget för sponsormedlem till 1000 SEK.
Årsmötet valde Hans Örnhagen till ordförande på två år.
Årsmötet valde Hans Bohlin till sekreterare på två år.
Årsmötet valde Robert Hjälte och Thomas Brzokoupil till styrelsemedlemmar på ett år.
Årsmötet valde Jan Joandi och Nagamon Andersson till styrelsesuppleanter på ett år.
Årsmötet omvalde Åke Johansson och Joakim Löfqvist till revisorer på två år.
Årsmötet valde Claes Lindemark till revisorssuppleant på ett år.
Årsmötet valde Peter Lögdberg och Lennart Kattel till valberedning på ett år.
Inga skriftliga frågor eller motioner har inkommit till styrelsen. Claes Lindemark valdes av årsmötet in
som hedersmedlem, efter förslag från styrelsen.

18 Övrig information
a) Inbjudan till ”Nordisk Dykkehistorisk helg” i Larkollen söder om Moss i Norge den 16-17 April 2005
presenterades. Mötet är öppen för alla medlemmar. Anmälan till Lars Gustafsson.
b) Styrelsen har ansökt om och beviljats organisationsnummer.
c) Förslag till dykerihistorisk föremålssamling i Byxelkrok presenterades
d) Jubileet ”Ubåtsvapnet 100 år” har genererat ett ekonomiskt bidrag till föreningen. Tanken är att pengarna
skall användas till att inreda en utställningshall i pannrummet.
e) En utställning under båtmässan har genomförts med lyckat resultat. Frågan om föreningen ska genomföra en
utställning på båtmässan nästa år tas upp i höst. Frågan om möten på annan plats än i Stockholm behandlades
av årsmötet. Det har visat sig svårt att finna frivillig som vill åtaga sig att arrangera årsmöte på annan plats i
landet. Många av medlemmarna finns spridda över hela landet och föreningen kan kanske erbjuda sängplats i
Stockholm. Styrelsen ska undersöka saken vidare. Ett förslag finns att årsmötet 2006 hålls i Göteborg.
Mötet avslutades av Hans Örnhagen, ordförande.

_____________________
Carl E. Wern, Sekreterare

_______________________
Hans Örnhagen, Ordförande

_________________________
Nagamon Andersson, justerare

__________________
Sam Gungner, justerare

