Protokoll fört vid SDHFs årsmöte 2011-03-26 på Marinmuseum i Karlskrona
Föreningens Ordförande Lars Gustafsson hälsade alla medlemmar och andra, cirka 30
personer, välkomna till Karlskrona och öppnade mötet.

1. Till ordförande för mötet valdes sittande Lars Gustafsson och såsom sekreterare för mötet
sittande Hans Bohlin.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande fastslogs av mötet. Inga motioner anmälda. Övriga
frågor tas upp i slutet av mötet.
3. Till rösträknare och justeringsmän av årsmötets protokoll valdes Hans Örnhagen och Robert
Graham.
4. Ordföranden redogjorde för styrelsens årsberättelse 2010 som också delades ut.
5. Ordföranden redovisade klubbmästaren / kassörens årsredovisning samt budget med utfall
för 2010 och budget för 2011. Frågor om annonskostnader och möteskostnader / avgifter
dryftades varpå mötet fastställde inkomst- och utgiftstat 2011.
6. Revisorernas berättelse för 2010 kunde inte redovisas vid mötet utan kommer senare.
7. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 med reservation för
att godkänd revisions berättelse inkommer innan justering av årsmötesprotokollet.
8. Förslag för omval till styrelsen saknas, varför ordföranden frågar mötet om förlängning av
samtliga ledamöters förordnande på ett år kan godkännas. Mötet röstar för detta.
9. Till valberedning för en tid av ett år valdes Lars Holm och Ola Lindh.
10. Årsmötet 2012 förlägges till Lysekil helgen 12-13 maj. Mötet beslutade om senareläggning
av årsmötet till andra kvartalet. Mötesgeneral blir Stig Insulan.
11. Övriga frågor och förslag:
A Höstmöte på Gotland. Far och son Nyberg planerar och återkommer med detaljer och
datum.
B Förnyat förslag om förverkligande om en ny dräkt och anskaffande av en komplett
Carlsson utrustning för framtida dykningar. Mötet beslöt att en arbetsgrupp bestående av
Stig Isulan, Lars Holm och Ed Sundevåg skall arbeta med att förverkliga detta snarast
möjligt. Arbetsgruppen får återkomma till styrelsen i frågan om ekonomin
C Lars Stene överlämnar en gåva till föreningen i form av ett konstverk
D Städdag i och i kring Dyktankhuset. Beslut tas om att medlemmarna kommer till huset
den 9 april och städar. Korv och öl vankas
E Vandringsutställning ur samlingarna. Mötet instämmer, styrelsen likaså. Vi behöver
frivilliga som genomför detta
F Förfrågan från ”Hagadagen” om dykuppvisning. Sammanfaller med skärgårdmässan och
annat och avslås därför av mötet
G Årsmötesrotation inom landet föreslås av Stig Insulan ( se punkt 10 ) mötet bifaller.
12. Ordföranden tackar deltagarna samt avslutar årsmötet.
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