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Första numret utkom 1998 som ett enkelt medlemsblad i Svensk dykerihistorisk förening. Under åren 

utvecklades tidningen och efter några år blev det tradition att utkomma med två nummer årligen, i 

juni och december. Det redaktionella arbetet gjordes av ordförande och klubbmästare utan arvode, 

men även så blev utgivandet av en medlemstidning en stor post i föreningens budget. År 2006 och 

2013 tillfrågades medlemmarna, via en i tidningen utrivbar enkät med några frågor, rörande 

tidningen och medlemmarnas önskemål på föreningen och föreningens styrelse. Båda enkäterna 

rönte litet intresse och få formulär returnerades.  Av de 9 returnerade svaren 2013 ville samtliga ha 

tidningen som papperstidning. Kontrollfrågan några frågor senare "Räcker det att Signallinan finns 

nedladdningsbar" besvarades med 8 "nej" och ett "ja". I ett av breven vi fick från medlemmarna fick 

vi veta att han inte hade någon dator, men väl en ångmaskin, som han gärna visade någon gång om 

vi var intresserade. Styrelsen var övertygad om värdet med en medlemstidning så utgivningen 

fortsatte då man tyckte kostnaden var rimlig i förhållande till föreningens totalomsättning. 

I samband med att tanken kom upp att redaktörsskapet skulle arvoderas kom ett erbjudande från 

Staffan von Arbin, som dessutom hade goda kontakter med lay-outfolk och tryckare. Detta innebar 

att tidningen fick ett ansiktslyft och ett behagligt format från nr 37 i juni 2016, men detta kom också 

att innebära dubbla produktionskostnader. 

Frågan om att enbart producera Signallinan har nu åter igen kommit på tapeten och för att få lite 

faktaunderlag inför kommande diskussioner beslöt jag göra nedanstående tabell eftersom jag är 

naturvetare och därför gärna ser väl underbyggda argument. Med reservation för eventuella 

felläsningar i gamla årsredovisningar och felräkningar i mina kalkyler. 

 

   # 

Lite synpunkter på SDHF ekonomi och Signallinan som papperstidning

Medl.avg Övrigt Summa Signallinan Evenemang Övrigt Summa Årsresultat

2009 23300 18422 41722 20373 11753 25290 57416 -15694

2010 38701 17470 56171 24883 16170 19037 60090 -3919

2011 73551 22845 96396 24872 21904 32872 79648 16748

2012 71057 27970 99027 23187 15719 16999 55905 43122 ← ?

2013 64000 35516 99516 30754 11396 43143 85293 14223

2014 94200 16511 110711 10886 12909 102680 126475 -15764

2015 97719 59557 157276 68956 50479 25984 145419 11857

2016 83000 22593 105593 43382 13487 50369 107238 -1645

2017 87650 49361 137011 48975 11181 77018 137174 -163

2018 90759 38597 129356 59676 30004 35582 125262 4094

2019 115550 129375 244925 47040 59831 72544 179415 65510 ← ?

2020 108480 8714 117194 56769 6442 92383 155594 -38400 ← ?

Medel 78997 37244 116242 38313 21773 49492 109577 6664

Totalt 947967 446931 1394898 459753 261275 593901 1314929

Kostnad för Signallinan (kr) Total Medel per år

2010 - 2014 114582 22916 2015 byter vi till arvoderad redaktör och ny

2016 - 2020 255842 51168 lay-out på tidningen.

Slutsatser

1 Under de senaste 12 åren har vi i snitt gått 6600:- pluss

2 Vi har lagt nästan dubbelt så mycket på Signallinan som på evenemang, men 30% mindre än på övrig verksamhet 

3 Totalt 35% av årsomsättningen under 12 år har gått till Signallinan

4 Det är stor variation i våra årsresultat. Den som är intresserad kan gå in och kolla vad det beror på.(Jmf åren 2012,2019 och 2020)

5 Vi ha kontinuerligt stigande medlemsintäkter. Till stor del beroende på våra sponsorer. Att lägga stor energi och kostnad 

på att värva enskilda medlemmar förefaller inte "lönsamt".

6 Att halvera kostnaderna för Signallinan genom att bara publicera på webben kompenserar inte för det faktum att 

papperstidningen är mer lättläst för alla och dessutom mer "arkivvänlig". Gutenbergs alster är fortfarande läsbara idag

utan behov av hård och mjukvara. Bifogar foto av årgångarna 1 - 33 som är oslagbart snabbast och enklast när det

gäller att hitta artiklar. Fungerar dessutom som mysig läsning när strömmen har gått, nätet inte går att nå och skärmen är svart.

SDHF ekonomi mellan 2009 och 2020
Inkomst Utgifter



 


