
1 (4) 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 72 

Org nr 802422-8457  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Datum:  2020-09-16, kl 19.00 

 

Lokal:   Skype 

 

Närvarande: Birgitta Forsén, ordförande 

  Hans Bohlin, vice ordförande 

 Åke Johansson, kassör 

  Bert Westenberg, sekreterare 

Kent Forsén, ledamot 

Hans Forsman, suppleant 

  Tomas Jangvik, suppleant  

   

Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 

 

Val av två justerings- 

män:  Kent Forsén och Tomas Jangvik valdes att justera protokollet.

  

Protokoll från  

2020-08-11:  Protokollet godkändes utan ändringar. 

  

Ekonomi, medlemmar,  

sponsorer:  • Föreningen har sålt 19 exemplar av Föreskrifter för dykare vid 

begagnande af Rouquayrol-Denayouze´s dykeri-apparat. 

• Kassabehållning per den 31 augusti 2020 är 152 037 kronor. 

 • Ekonomisk sammanställning för perioden framgår av bilaga 2. 

  

Pågående ärenden 

Årsmötet:  • Ordförande skickar ut kallelse till årsmötet per mejl till 

medlemmarna med uppmaning att anmäla sitt deltagande 

(årsmöteshandlingarna har skickats tidigare). De som inte har 

angett mejladresser får kallelsen per post. 

 • Årsmöteshandlingarna kommer även att läggas ut på hemsidan. 

• Eventuell Skype-uppkoppling under årsmötet diskuterades, men 

frågan bordlades pga oklarheter vad avser förutsättningar för den 

tekniska uppkopplingen. 

• Beslutades att ett bord med SDHFs förlagsprodukter skall finnas 

på årsmötet, för försäljning. Tomas ansvarar för detta. 

• Konstituerande möte hålls i direkt anslutning till årsmötet. 

• Beslöts att föreningen bjuder på fika efter avslutat årsmöte. 
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Hemsidan, styrelsens  

sidor:  • En ny sökfunktion är inlagd på hemsidan för att underlätta 

sökning av dokument bland styrelsens handlingar. 

 • Pär har numera fått en webbadress. 

• Tomas Jangvik marknadsför de nya T-shirten på hemsidan. 

 Han städar även upp i försäljningslistan över tillgängliga böcker. 

 • QR-koder kommer att sättas upp på Dyktankhusets utsida med 

hänvisning till hemsidan. I entrén, vid informationsdisken, kommer 

en skylt med QR-kod att hänvisa till hemsidan respektive 

kalendern.  

 • Varken webbmaster eller styrelsen har fått några reaktioner på 

hemsidan i dess nuvarande form. 

 

SMTM: • Inget att avrapportera. 

 

Säkerhetsutbildning: • Säkerhetsutbildningen planeras ev kunna genomföras nästa år. 

• Tomas Jangvik fortsätter uppdateringen av SMTMs 

säkerhetspärm.  Han är huvudansvarig för projektet. 

  

 

Öppethållande, guide- 

utbildning, QR-skylt: • Till dags dato är endast tre medlemmar anmälda till den 

kommande guidekursen. Eventuellt ansluter ytterligare två 

personer. Kursen kommer att äga rum i Dyktankhuset lördagen den 

10 oktober. 

 • Tryckning av den nya guidepärmen är planerad att påbörjas 

snarast.  

 • Inget öppethållande av Dyktankhuset är för närvarande inplanerat. 

 

ROV-projekten: • Bert Westenberg ska i Dyktankhusets och Sjöhistoriska museets 

arkiv försöka hitta eventuellt tidigare överlämnade pärmar som kan 

bringa klarhet i ”urmoderns” bakgrund. 

 • Den 1 oktober ska Magnus Waldau och Bert Westenberg arbeta 

med ”urmodern”. 

 

Dykskötarutbildning: • Beslut tas längre fram om en dykskötarutbildning 2021. 

Kursen planeras ev till städdagarna till våren. 

• Ansvariga ska se över dokumentation och komplettera med äldre 

material. Man ska bl a se över dykeribestämmelser och orientering 

om riskanalys. 

 

Carlssondräkten: • Bert Westenberg har skickat mejl, med bl a foton på den 

uppskurna Aquarexdräkten, till David Dekker, Nederländerna, med 

förfrågan om råd hur SDHF ska kunna få tillgång till lämpligt 

dräktmaterial. 

 

Försäljningen: • Häftet Föreskrifter för dykare vid begagnande af Rouquayrol-

Denayouze´s dykeri-apparat har sålts i 19 exemplar. 

 • Tomas Jangvik tog upp frågan om att SDHF ev tar fram en 

skriftserie, mindre häften på cirka 50 sidor, med intressanta ämnen 
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– personer, teknik och intressanta bärgnings- och forsknings-

insatser.  

• Birgitta Forsén tar kontakt med Inge Lennmark rörande de böcker 

vi har i kommission.  

• Bert Westenberg tar kontakt med ansvarig personal för försäljning 

på det nya Vrak – Museum of Wrecks gällande SDHF 

publikationer – Svenska dyktankar, SDHF 40 år - jubileumsboken, 

Zetterström and the first hydrox dives och Föreskrifter för dykare 

vid begagnande af Rouquayrol-Denayouze´s dykeri-apparat. 

 

Föreningens grafiska  

profil:  • Tomas Jangvik och Hans Örnhagen har tidigare fått uppdraget att 

presentera ett förslag till lämplig grafisk profil. 

 Hans Örnhagen har skickat ett tresidigt dokument från tidigare 

diskussioner i ämnet.  

 • Detaljer att beakta: logotyp – färgkoder – typsnitt – mallar för 

brev, fakturor och andra officiella dokument från SDHF. Vi bör ev 

även försöka införa ett enhetligt typsnitt på SDHFs hemsida.  

 Mötet föreslog att vi jämför Times New Roman och Arial. 

 • Kent Forsén har adjungerats till den aktuella arbetsgruppen, med 

uppdrag att komma med förslag på layout. 

  

Övriga frågor:      • Hans Bohlin har tillgång till en del intressant material om 

bärgningsföretag med kopplingar till Gotland. Detta material och 

ev ett bidrag om Johan Way, professor och mångsysslare, som 

skulle kunna bli intressant bidrag till ett kommande nummer av 

Signallinan alternativt till den förslagna skriftserien. 

 • Under Hans Forsmans ledning kommer några styrelsemedlemmar 

att skjuta av de sista fem patronerna till COX-geväret. Detta 

kommer att göras på säker plats. Händelseförloppet kommer att 

dokumenteras i stillbild och på video av Tomas Jangvik. 

 • Berndt Lennholm efterlyser bättre uppföljning av 

besöksstatistiken. 

 

Nästa möte: Nästa möte blir det pga Corona-viruset framflyttade årsmötet, som 

kommer att äga rum i Sjöhistoriska museets föreläsningssal 

söndagen den 11 oktober 11.00. I direkt anslutning till årsmötet 

följer ett konstituerande möte. 

 

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande som vanligt för ett konstruktivt 

styrelsemöte.  

 

 

 

Vid protokollet: 

 
Bert Westenberg 

 



4 (4) 
 

Justeras:                        

    

   

  

 

 

 

Kent Forsén    Tomas Jangvik  

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Dagordning   

Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning 

 


