
Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening 

Org nr 802422-8457 

 

 

 

 

Datum:  2017-03-18 kl 18.00 

 

Lokal:   Dyktankhuset, Galärvarvet 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande 

  Bert Westenberg, sekreterare 

  Åke Johansson, kassör 

  Lars Gustafsson, klubbmästare 

  Berndt Lennholm, ledamot  

  Hans Örnhagen, suppleant 

Tomas Jangvik, adjungerad 

Imre Botos, revisor 

Ola Lindh, revisor 

  Rolf Åhrman, valberedningen 

  Dessutom närvarade ytterligare nio klubbmedlemmar. 

 

Mötet öppnas: Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Val av mötesordförande  

och mötessekreterare: Birgitta Forsén valdes till mötesordförande och Bert Westenberg 

valdes till mötessekreterare. 

 

Frågan om mötets be- 

höriga utlysande: Årsmötet ansågs enhälligt utlyst enligt gällande stadgar. 

 

Val av två justeringsmän  

att jämte ordföranden och  

sekreteraren justera års- 

mötesprotokollet: Robert Graham och Imre Botos valdes att justera 

årsmötesprotokollet. 

 

Styrelsens berättelse över  

verksamhet och förvalt- 

ning för verksamhetsåret  

2016: Efter rättelse av årtalet 2015 till 2016 på rad två i förvaltnings-

berättelsen godkändes verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

Bilaga 1. 

 

Revisorernas berättelse: Revisorerna hade inget att anföra. De förslog årsmötet att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

 



Beslut angående ansvars- 

frihet för styrelsen för  

verksamhetsåret 2016: Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

Beslut om årsavgift: Styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter - för medlem 250 

SEK, silversponsor 2 500 SEK och guldsponsor 5 000 SEK, 

antogs av årsmötet. 

 

Budgetförslag gällande - 

verksamhetsåret 2017: Den 20 maj kommer SDHF att anordna ett loppis för att avyttra 

dykrelaterade föremål som genom åren samlats i en container.  

Syftet är att snarast tömma containern och därefter avyttra den. 

 Insamling av medel för inköp av tungdykarutrustningen vi haft 

möjlighet att disponera vid olika dykevent fortsätter. Till dags dato 

har 30 000 SEK inkommit på det för inköpet reserverade kontot. 

 Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret 

godkändes av årsmötet. Bilaga 2 och 3. 

 

Val av ordförande och  

sekreterare på två år: Birgitta Forsén valdes till mötesordförande för två år. 

 Bert Westenberg valdes till mötessekreterare för två år. 

 

Val av två styrelseleda- 

möter på ett år: Årsmötet valde Kent Forsén och Hans Örnhagen till 

styrelseledamöter på ett år. 

 

Val av två styrelsesupple- 

anter på ett år: Mattias Ekholm och Hans Forsman valdes enhälligt till 

styrelsesuppleanter på ett år. 

 

Val av två revisorer på  

ett år: Ola Lindh och Imre Botos valdes till revisorer på ett år. Som 

sammankallande valdes Ola Lindh. 

 

Val av en revisorssupple- 

ant på ett år: Som revisorssuppleant på ett år valdes Olle Beck. 

 

Val av valberedning var- 

av en sammankallande  

utses på ett år: Staffan von Arbin och Peder Hermansson valdes enhälligt av 

årsmötet till valberedningen. Staffan von Arbin utsågs till 

sammankallande. 

 

Övriga val, adjungeran- 

de till styrelsen: Staffan von Arbin, Tomas Jangvik och Berndt Lennholm valdes av 

årsmötet som adjungerade till styrelsen. 

 

 

 



Behandling av inkomna  

skriftliga frågor, motion- 

er och propositioner: Propositionen inlämnad av styrelsen avseende stadgeändring 

(tillägg) § 6 Möten, bifölls av årsmötet. 

 Motion inlämnad av Staffan von Arbin avseende inval av Stig 

Insulan som hedersmedlem i SDHf bifölls enhälligt av årsmötet. 

Bilaga 4 

 

Övriga frågor: Lars Gustafsson informerade om det kommande mötet - Nordisk 

dykkehistorisk treff  i Larkollen, Norge. 

 2019 firar SDHF 40-års jubileum och bör då arrangera ett 

Internationellt Dykevent. SDHF är troligen den äldsta 

dykerihistoriska föreningen i världen och dessutom i en byggnad 

som ursprungligen avsågs för dykrelaterad verksamhet. 

 Rolf Åhrman informerar om att det har bildats en 

Röjdykarförening. 

 Rolf Åhrman deltog i en uv-orienteringstävling i Källtorpssjön 

1963. Han vann första pris något som tidningarna skrev om. Han 

donerar artiklar och fotografier från tillfället. 

 

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 

årsmötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

                           
 

Bert Westenberg    Birgitta Forsén 

sekreterare    ordförande 

 

Justeras 

 

    
 

 Imre Botos     Roberth Graham 

 

  

 

 



Verksamhetsplan för 2017

Planerade aktiviteter

Utkomma med två nummer av Signallinan

Städhelg 25-26 februari, Dyktankhuset

Årsmöte i Stockholm fredagen den 17 mars

Deltagande i Dykmässan, Nacka Strand 18-19 mars

Deltagande i IHDF

Skärgårdmässan 27-28 maj, Djurgården 

Kulturarvsdagen 10 september

Adventsträff med föredrag

Försök med fler föreläsningskvällar

Guideutbildning, tre tillfällen: vår, sommar och höst

Öka besöksantalet ännu mer

Avveckla containern

Inköp av tungdykarutrustning

Nyproduktion av en Carlsson-dräkt

Nytryck av broschyr om SDHF och Dyktankhuset

Nyproduktion av böcker

Nyproduktion av tygmärken



Styrelsens förslag till budget för 2017

Rörelsens intäkter Budget Utfall
   2017   2016

Medlemsavgifter 40 000 35 500
Silversponsorer 17 500 17 500
Guldsponsorer 40 000 30 000
Gåvor   3 000  3 403
Årsmöten     -  2 360
Visning av Dyktankhuset 10 000  8 720
Försäljning 15 000  8 110

Summa intäkter 125 500 105 593

Rörelsens kostnader Budget Utfall
   2017   2016 

Medlemskap i intresseföreningar      500      500
Bankkostnader   1 600
Signallinan, framställandet 22 500 30 000
Signallinan, tryck, distribution 30 000 13 382
Porto övrigt      600      700
Styrelsemöten   2 000   1 516
Årsmöte        3 000   6 760
Visning av Dyktankhuset       -   1 847
Hyra av förrådscontainer   8 000   7 320
Hemsidan      180   7 500
Inköp av beachflaggor   3 000 
Nytryck av broschyr om Dyktankhuset   8 000
Guideutbildning   4 000
Adventsträff   1 000      692
Skärgårdsmässan   1 000       
Kulturarvsdagen   1 000
Dykmässan   5 000   4 926
Städhelg, inköp dammsugare   3 500
Varor till försäljning, tygmärken   3 500  29 188 (tröjor)
Nyproduktion av böcker 1) 25 000 
Div inköp Dyktankhuset   3 000    2 907

Summa kostnader                     126     380 107     238

1) Garantibelopp



Proposition till årsmötet 2017

Förslag till stadgeändring (tillägg)
§ 6 Möten
Årsmötet avhålls före april månads utgång.
Kallelse till årsmöte med verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för det gångna året skall vara medlem till handa senast 
tre veckor innan årsmötet.

Styrelsen

Motion

Undertecknad förslår härmed innovatören och entreprenören Stig Insulán, 
Lysekil, som ny hedersmedlem i Svensk Dykerihistorisk Förening. 

Med bakgrund som verkstadsmekaniker och svarvare på Eriksbergsvarvet i 
Göteborg, värnplikt som röjdykare och en kortare tid på dykfirman Aqua-Sport, 
startade han 1963 tillsammans med kollegorna Jan Hansson och Leif Jernås 
firman AB Dykmateriel. Flaggskeppet i produktionen var den egenhändigt 
konstruerade balanserade andningsregulatorn Air-Matic. Efter AB Dykmateriels 
konkurs i början av 1970-talet köptes rättigheterna till regulatorn av Divex, som 
fortsatte med tillverkningen under många år. I början av 1970-talet utvecklade 
Stig den automatiska torrdräktsventilen, vilket ledde till ett mångårigt samarbete
med den norska dräkttillverkaren Viking.  

 Senare har han i egen regi, först under firmanamnet SI-Produkter och senare SI-
TECH, fortsatt med design och tillverkning av torrdräktsventiler, sinnrika 
torrhandsksystem och mycket annat till fromma för världens sportdykare. Idag 
levererar det lilla Brastadföretaget SI-TECH torrdräktsventiler till de flesta stora 
dräktfabrikat i världen.

 Staffan von Arbin


