Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2008-05-24 på Oscars i Lysekil
Föreningens Ordförande Hans Örnhagen hälsade alla välkomna till Lysekil och öppnade
mötet.
1. Till ordförande för mötet valdes sittande Hans Örnhagen och såsom sekreterare för
mötet sittande Hans Bohlin.
2. Frågan om mötets behöriga ut lysande fastslogs av mötet. Övriga ärenden anmäldes
av: Stig Insulan, Arne Barkhult och Anders Wästfelt.
3. Till rösträknare tillika justeringsmän av årsmötets protokoll valdes Magnus Lindström
och Stig Insulán.
4. A: Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhets och förvaltnings berättelse för
2007. B: Klubbmästaren Lars Gustafsson redogjorde för ekonomin under 2007.
5. Revisorernas berättelse för 2007 redovisades.
6. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007.
7. Klubbmästaren redovisade budgetförslaget för 2008.
8. Mötet fastställde inkomst och utgiftstat 2008.
9. Till vice ordförande på en tid av två år valdes Steven Eriksson.
10. Till klubbmästare på en tid av två år valdes Lars Gustafsson.
11. Till ordinarie styrelseledamöter på en tid av ett år valdes Nagamon Andersson och
Robert Hjälte och till styrelsesuppleanter på samma tid Lars Holm och Magnus
Lindström.
12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Åke Johansson och Joakim Löfqvist.
13. Såsom revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Claes Lindemark.
14. Till valberedning för en tid av ett år valdes Lennart Kattel och Peter Lögdberg
sammankallan sker genom styrelsens försorg.
I samband med val till styrelsen meddelade ordföranden att han nästa år varit
ordförande i 30 år i SDHF och inte avser kandidera för ordförandeposten 2009.
Detta meddelas nu för att inte valberedningen skall tas på sängen nästa vår.
15. Inga skriftliga frågor eller motioner har inkommit, varför vi lämnar punkten.
16. Övriga frågor:
- Hans Örnhagen redogör för sitt och styrelsens arbete med att försöka rädda till
eftervärlden den sista av flottans tungdykar båtar UNN, som är på väg att
mönstras ut. Tanken i nuläget är att den förhoppningsvis kan doneras till SDHF
för att bevars till eftervärlden.
- Stig Insulan föreslår att Dennis Österlund såsom grundare av dykarskolan på
Skeppsholmen och dyk profil i landet postumt inväljes såsom hedersmedlem,
vilket gillades av mötet som röstade för inval.
- SI TECH överlämnar en donation till SDHF på 1000:- tillsammans med en
mässingsplakett för att på Dyktankhuset hedra minnet av Dennis Österlund.
- Arne Barkhult meddelar om donation av utrustning till föreningen.
- Anders Wästfelt meddelar om donation av utrustning till föreningen.
- Slutligen frågar ordföranden mötet 2008 om vi kan förlägga årsmötet 2010 till
Västkusten i slutet maj månad, i strid med föreningens stadgar. Mötet gillade
förslaget och röstade för.
17. Ordföranden tackar deltagarna samt avslutar årsmötet.
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