Protokoll från årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening,
Färjenäs, Göteborg, 2006-03-18

1. Föreningens Ordförande Hans Örnhagen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Till mötesordförande väljs Hans Örnhagen och till mötessekreterare Hans Bohlin.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande ställs. Mötet fastslår att så är fallet.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Gunnar Friberg och Bert Westenberg.
5. Ordförande redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för året som gått.
6. Lars Gustafsson redogör för ekonomin under det gångna året. Redogörelsen godkänns.
7. Ordförande läser upp revisorernas berättelse för bokföringsåret 2005.
8. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
9. Lars Gustafsson redovisar budgetförslag för 2006. Den godkännes av mötet.
10. Årsavgifter för 2006. Mötet fastställer att avgifterna förblir oförändrade.
11. Val av styrelse ledamöter:
Till vice ordförande för en tid av två år valdes Steven Eriksson.
Till klubbmästare för en tid av två år valdes Lars Gustafsson.
Till ordinarie styrelseledamöter (2st) för en tid av två år valdes Nagamom
Andersson och Robert Hjälte.
Till styrelsesuppleanter (2st) för en tid av två år valdes Jaan Joandi och Lars Holm.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Åke Johansson och Joakim Löfqvist samt
till revisorsuppleant Claes Lindemark.
Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart Kattel och Peter Lögdberg.
12. Inga skriftliga motioner har inkommit varför vi lämnar den punkten.
13. Styrelsen föreslår att kalla Ove Dahlstedt såsom hedersmedlem i SDHF. Förslaget gillas
av mötet.
14. Övriga frågor:
a / Ordföranden redovisar arbetet med avtalsförslaget SMM/SDHF, ordföranden frågar mötet
om synpunkter eller förslag. Inget ytterligare framkom. Styrelsen driver ärendet vidare.
b/ Lars Gustafsson informerar om en inbjudan till en dykerihistorisk träff i Danmark i maj.
c/ Föreningen har fått erbjudande om en tryckkammare som är så skrymmande att vi saknar
utrymme, varför vi behöver hjälp med transport och förvaring. Lars Holm erbjuder sig att
hjälpa till med att ordna saken.
d / Stig Insulan föreslår att årsmötet 2008 skall hållas i Lysekil i samband med 50-årsjubileum för sportdykarutbildningen på Skeppsholmen. Mötet och styrelsen tycker att detta är ett
utmärkt förslag. Det skulle dock betyda att mötet måste flyttas till andra kvartalet 2008 i
stället för första som stadgarna föreskriver. Då detta är en avvikelse från stadgarna genomförs
en omröstning för att höra mötets mening. Ordföranden frågar om mötet godkänner att
årsmötet 2008 flyttas från första till andra kvartalet. Frågan besvaras med ja.
15. Ordföranden tackar för visat intresse och ett speciellt tack till arrangörerna som ordnat så
att årsmötet på ett utmärkt sätt kunnat förläggas till Göteborg, varpå mötet avslutas.
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