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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Sv: Stopp! Kontakt med dykarklubbar 
1 meddelande

Fredrik Pålsson <fredrik.palsson@ssdf.se> 16 februari 2022 18:52
Till: "kforsen@telia.com" <kforsen@telia.com>, "westenbergbert@gmail.com" <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: "info@ssdf.se - Svenska Sportdykarförbundet - Officiell e-post" <info@ssdf.se>

Hej Kent,

På måndag 21/2 skickar SSDF si� förbundsny� �ll alla medlemmar. Om ni inkommer med en text och
bild enligt nedan regelverk så skickar vi gärna ut er info. Jag vill ha denna text så snart det är möjligt! 

Rubrik: Helst max 20 tecken, kan vara längre om det krävs.

En text som hamnar direkt i nyhetsbrevet: 50-75 ord.

OM DET BEHÖVS mer text, dvs om inte hela budskapet kommer fram i nyhetsbrevets 50-75 ord så
länkar vi gärna vidare �ll er hemsida där det finns mer info. Alterna�vt så skapar vi e� inlägg på SSDFs
hemsida med denna text om ni har svårt a� lägga upp material på er egen sida. 

Bild: Det är vik�gt a� det medföljer en bild a� använda �ll nyhetsbrevet. Den ska vara stående, eller
kunna beskäras a� bli stående.  

Bild 2: Om det ska läggas en text på hemsidan bör det medfölja en bild även �ll denna. Det kan vara
samma bild som �ll mailutskicket, men det är bra om denna kan beskäras liggande istället för stående.

 
Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com>  
Skickat: den 11 februari 2022 11:31 
Till: info@ssdf.se - Svenska Sportdykarförbundet - Officiell e-post
<info@ssdf.se> 
Kopia: 'Bert Westenberg' <westenbergbert@gmail.com> 
Ämne: Kontakt med dykarklubbar
 
Hej !
 

Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) avser att
skicka ut ett meddelande till landets alla dykarklubbar
med information om vår existens.
 

SDHF är världens äldsta dykerihistoriska förening och
förvaltar Dyktankhuset på Djurgården i Stockholm.
Dyktankhuset tillhör tillsammans med bl a
Vasamuseet, Vrakmuseet och Sjöhistoriska museet
Statens
Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM).
 

SDHF skulle vara tacksamma om SSDF skulle kunna
hjälpa oss med en lista över landets dykarklubbar.
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Vi söker inga personliga medlemsuppgifter, utan
endast en möjlighet att nå ut till klubbarna.
 

Med bästa hälsningar
Kent Forsén
SDHF
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