Årsmöte SDHF i Dyktankhuset i Stockholm 2013-04-20
Närvarande:
Anders Wästfelt
Nagamon Andersson
Gudmund Eriksson
Eivor Larsson
Josephine Weckman

Hans Örnhagen
Per Westenmark
Bengt Gylleus
Peder Hermansson
Siv Malm

Åke Johansson
Rolf Nyberg
Lars Holm
Johan Carlsson
Gunnar Bemert

Ola Lindh
Hans Forsman
Avel Åhrberg
Hans Bohlin

1. Anders Wästfelt hälsade alla välkomna till Stockholm och SDHFs årsmöte 2013.
2. Upprop samt fastställande av röstlängd.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande, besvarades med ja.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Till ordförande för mötet valdes Anders Wästfelt och till sekreterare valdes Hans
Bohlin.
6. Att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Siv Malm och
Eivor Larsson.
7. Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2012. Kassören Åke
Johansson redogjorde för förvaltningsberättelsen, den ekonomiska redovisningen.
Synpunkten på att tillgångar bör tas upp i redovisningen noteras och skall införas
framgent. I och med detta godkände årsmötet verksamhets- och
förvaltningsberättelsen.
8. Revisorernas berättelse upplästes och gillades.
9. Ansvarsfrihet för styrelsens arbete under 2012 beviljades av mötet.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2013: Ordföranden presenterade
pågående projekt:
VISION 2020, handlar om framtiden i och omkring Dyktankhuset samt vårt samarbete
med andra aktörer/intressenter.
BOKPROJEKTET är ett projekt som skall dokumentera Svensk sportdyknings
historia. Målsättningen är dokumentera sportdykningens historia från början av 1900talet och resultatet skall presenteras i bokform och i digital version.
SPIGGEN II, ett projekt som handlar om att i framtiden kunna visa upp en miniubåt i
anslutning till Dyktankhuset.
ROV:n, att renovera en av världens första undervattensrobotar.
SVEA, renoveringar av vår ubåtsräddningsklocka.
Presentationen gillades av mötet.
Kassören redogjorde för 2013 års budget som godkändes av mötet.

11. Medlemsavgifterna för 2014 fastställdes: Enskild medlem 250 kr. Sponsormedlem
liten, 500 kr. Sponsormedlem stor 5000 kr.
12. Val av funktionärer:
a) Till ordförande för en tid av 2 år valdes Anders Wästfelt.
b) Omval av sekreteraren Hans Bohlin på en tid av 2år.
c) Vice ordförande, fyllnadsval av Nagamon Andersson på 1år.
d) och e) Kvarstår 1år
f) Omval av styrelseledamöterna Hans Örnhagen och Magnus Lindström på 1år.
g) Omval av suppleanterna Bert Westenberg och Lars Gustafsson på 1år.
Ovanstående var valberedningens förslag och fastställdes av mötet.
13. Val av två revisorer jämte en suppleant: Omval av Siv Malm och Anders Nicklasson
som ordinarie samt Lilian Holm som suppleant på 1år.
14. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedningen: Omval av Lars Holm och
Ola Lindh som ordinarie samt Stig Insulan som suppleant på 1år.
15. Övriga val: Som adjungerande till styrelsen valdes Birgitta Forsén och Catarina
Ingelman- Sundberg.
16. Inkomna skriftliga frågor och motioner:
Förnyat förslag om stadgeändringar. Under §6 ändras en del av texten till ”jämna år
val av vice ordförande, kassör och klubbmästare på två år”. Under §8 ändras del av
texten till ”vice ordförande, kassör och klubbmästare väljs av årsmötet på två år varje
jämnt år”.
17. Övriga frågor:
Ordföranden informerade om föreningens arbete med att få en Karlskronahjälm till
samlingarna i Dyktankhuset. Efter flera år av träget arbete tackar vi Mats Jaxvall,
Teknisk Systemledare Försvarsmaktens dykerimateriel för donation till SMM och
deposition på Dyktankhuset så att vi nu stolt kan visa upp den vackra hjälmen.
På allmän begäran kommer styrelsen att hålla medlemmarna uppdaterade om hur
SDHF:s olika projekt utvecklas. Detta kan ske genom Signallinan, föreningens
hemsida www.sdhf.se eller genom medlemsutskick.
18. Mötet avslutas och ordföranden tackade för visat förtroende och besöket i
Dyktankhuset.
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