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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 90 
Org. nr. 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Datum:  2022-06-14, kl. 19.00. 

 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 

Hans Bohlin, vice ordförande 
  Bert Westenberg, sekreterare  
  Åke Johansson, kassör 
  Lars Gustafsson, klubbmästare, lämnade mötet 19.19 

Kent Forsén, ledamot 
Magnus Waldau, ledamot 
Stig Morin, adjungerad 

 
Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 
 
Val av två justerings- 
män: Hans Bohlin och Stig Morin valdes att justera protokollet.  
 
Protokoll från  
2022-05-10: Protokoll nr 89, 2022-05-10, lades till handlingarna efter följande ändring: 

Marinen 500 år: DTH kommer att hålla öppet från den 3 till den 6 juni 
och vara tillgängligt för guidade visningar. 

  
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • Birgitta Forsén har skickat mejl till medlemmar som inte betalat in 

medlemsavgiften och frågat om de önskar vara kvar. Av 51 utskick har 
11 resulterat i att medlemsavgiften inbetalats. 

 • SDHF har idag 161 medlemmar och åtta hedersmedlemmar. 
Skärgårdsmässan gav ytterligare sex nya medlemmar 

 • Fakturor har skickats ut till samtliga sponsorer och de flesta har betalat. 
• Sparkonto och kassabehållningen per den 31 maj 2022 är 209 203:00 
kronor. Bilaga 2. 

 
Pågående ärenden 
Hemsidan m.m.: • Problem med hemsidan kvarstår. Det är styrelsens förhoppning att 

problemen med nya inlägg och diariet ska lösas inom den närmaste 
framtiden.  
Behovet av en säker backup har ånyo framhållits som synnerligen 
väsentligt. 
 
     

Aktiviteter i DTH:  • Siffran nummer sju, husnumret, har monterats på Dyktankhusets fasad 
mot vattnet. 

 • Problem med nyckel till hänglåset vid stora porten har åtgärdats. 
Nyckeln är nu registrerad på Birgitta Forsén. 

 • SDHF kommer att be Tomas Jangvik om att han återlämnar den nyckel 
han förfogar över. 

 • Åke Johansson tar kontakt med Vrak - Museum of Wrecks för att 
återföra åtgärdad nyckel och ett kombinationslås. 

 • Diskuterades och uppdrogs åt Hans Bohlin att ordna med två byglar för 
bygellåset när porten är öppen. Byglarna ska monteras i direkt anslutning 
till entrén. 
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Öppethållande, guiderna: • Birgitta Forsén har tagit fram en förenklad dagrapport. 
 • Rapporten ska tillställas Åke Johansson – kassa, Berndt Lennholm – 

besöksstatistik och Bert Westenberg – försäljning. 
 • Hans Örnhagen kommer att vara på plats 9–10 juli och 16–17 juli 

mellan 11.00 – 16.00. 
 • Gotland Runt startar på Strömmen den 3 juli. Arrangörerna har 

förberedelser i området runt Dyktankhuset under perioden 21–29 juni och 
2–5 juli med start den 3 juli. 
Birgitta Forsén skickar ut en förfrågan om några guider kan ställa upp 
under aktuell period för visning av DTH.  
• De intressanta föremål som finns omnämnda i SDHF:s folder har 
markerats med ett rött nummer för att underlätta för besökaren att hitta 
aktuellt föremål i utställningarna. 
• Dekalerna med SDHF:s logga har kommit museet tillhanda och fakturan 
har lämnats till Åke Johansson. 
• Hans Forsmans mössband har återfunnits och ska placeras i aktuell 
monter. 

  
ROV-projekten: • Vilande.  
 
Påklädningskurs inför  
tungdykning: • Under fredagen den 27 maj hade man genomgång av all 

tungdykarutrustning. Materielen befanns godkänd för de kommande 
dykningarna. 

   
Carlssondräkten: • Vilande. 
 • En lämplig plats för förvaring av den nyinköpta Carlssondräkten 

efterlystes.  
• Styrelsen ska inventera samlingarna för att om möjligt kunna få ett 
komplett dyksystem med den nya dräkten. 

 
Digitaliseringen av film- 
erna, lägesrapport: • Kent Forsén har tagit Poseidons originalfilmer till Göteborg för att 

återlämna materialet kompletterat med den digitaliserade versionen. 
• Hårddisken med allt digitaliserat filmmaterial har lämnat DTH och ska 

snarast lämnas tillbaka. Denna disk får fortsättningsvis inte lämna DTH. 
• SDHF har ännu inte fått något besked om Filmarkivet i Grängesberg är 

intresserat av föreningens originalfilmer. 
• Stig Morin framförde önskemål om att det digitaliserade filmmaterialet 

borde vara tillgängligt för medlemmar och en intresserad allmänhet. 
• Föreslogs att Hans Örnhagens filmlista över digitaliserat material ska 

läggas ut på hemsidan. 
• Uppdrogs år Bert Westenberg att kontakta SMTM:s IT-avdelning för att  

undersöka om vi kan göra filmerna tillgängliga via hemsidan. 
   
Försäljningen: • Ett fåtal av SDHF:s försäljningsartiklar blev sålda under 

Skärgårdsmässan och Marinen 500 år. 
   
Skärgårdsmässan, upp- 
följning: • På det hela taget tyckte Hans Bohlin att det fungerade bra, men han 

ansåg att det kunnat vara mera ”hands on”. 
• Cirka 220 besökare kom under lördagen och söndagen. 

 • Under lördagen genomfördes fyra tungdyk och under söndagen 
provade fem personer på tungdykning. 

 • Kent Forsén saknade en högtalaranläggning. Frågan diskuterades och 
förslag framfördes att ta kontakt med Vrak – Museum of Wrecks för ev 
lån vid behov. 

 
Marinen 500 år, upp- 
följning:  • Dyktankhuset besöktes av cirka 200 intresserade personer. 
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QR-projektet: • Flera observationer på plats ger vid handen att folk inte stannar för att 

läsa den information QR-koden ger. 
 • Styrelsen uppfattar det däremot som ett förträffligt sätt att ge fakta till 

den intresserade. 
 • Föreslogs att styrelsen sammankallar till ett Skypemöte för att ta fram 

de föremål vi bedömer som intressanta och som ska dokumenteras mera 
utförligt. Ett förslag som framfördes var att varje styrelsemedlem tar fram 
fem föremål ur samlingarna och sammanställer ett faktablad. 

 
Övriga frågor:  
Besök Riddarhuset:  • Ingen ny information. 
 
Arkeologidagen 28  
augusti: • Ordföranden undersöker förutsättningarna. 
 
Kulturarvsdagen ”Hållbart  
kulturarv” 11 september: • Kent Forsén framförde önskemål om att ytterligare ett tungdykarevent 

skulle hållas under Kulturarvsdagen. 
 • Birgitta Forsén kommer att skicka ut en förfrågan om medlemmar som 

kan ställa upp med handräckning och undersöka ev intresserade 
personer som vill prova på dykning, bl a personal från Vrak – Museum of 
Wrecks. 

 
Ångaren Per Brahe: • Hans Örnhagen har intervjuats av ett filmteam angående dykningar i 

samband med bärgningen av ångaren Per Brahe. 
 • Tore Lundin har med sin ROV filmat i samband med tungdykning vid 

Dyktankhuset och kunnat lämnat bildbevis på hur det är att dyka i 
grumligt vatten. 

 
Zetterström munstycket: • Birgitta Forsén har påpekat för Vasamuseet att det saknades en 

informationsskylt i anslutning till fontänen vi entrén till Vasamuseet. 
Skylten har nu kommit på plats.  

   
Nästa möte: Skypemöte tisdagen den 9 augusti 2022, 19.00,  
 
     
Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och engagemang 

och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 

  
Bert Westenberg 
 
Justeras:                      

 
                               
Hans Bohlin     Stig Morin 
              
Bilagor: 
 
Bilaga 1 Dagordning till styrelsemöte nr 90, 2022-06-14 
Bilaga 2 Ekonomisk rapport 2022-05-31 


