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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 86 
Org. nr. 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum:  2022-01-13, kl. 19.00. 
 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 
  Hans Bohlin, vice ordförande 
  Bert Westenberg, sekreterare 

Magnus Waldau, kassör 
Lars Gustafsson, klubbmästare 
Kent Forsén, ledamot 

  Tomas Jangvik, ledamot 
  Hans Örnhagen, adjungerad 
   
  
Mötet öppnas: Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Dagordningen fastställs: Föreslagen dagordning godkändes, bilaga 1. 
 
Val av två justerings- 
män: Lars Gustafsson och Hans Örnhagen valdes att justera protokollet.

  
Protokoll från  
2021-11-09: Protokoll nr. 85, 2021-11-09, lades till handlingarna efter följande 

ändringar: 
1. Åke Johansson är suppleant. 
2. Under El-installation… Ett eluttag för bland annat en 

verktygsladdare ska installeras i anslutning till nuvarande 
verktygsförråd. 

3. Göran Eklund, SMTM, kontaktas ska ändras till har kontaktats… 
   

Ekonomi, bokförings- 
program, beviljat bidrag   
RAÄ, medlemmar,  
sponsorer:  • Av hälsoskäl överlämnar Magnus Waldau ansvaret för kassörsverk-

samheten till Åke Johansson. 
• En delfaktura från AMF-film, avseende digitalisering av filmer, på 
97 088 kronor har betalats. 
• SDHF har erhållit ett bidrag från RAÄ på 26 159 kronor. 
• 19 medlemmar har betalat in 2022-års medlemsavgift, två nya 
medlemmar har tillkommit. 
• Mejl kommer att skickas ut till medlemmar och sponsorer om förnyad 
årsavgift. 
• Signallinan nr 48 har distribuerats och produktionskostnaden uppgår till 
19 599:64. 
• De två böcker som levererats till Norge har fortfarande inte nått 
mottagaren under det att SDHF erhållit betalningen för böckerna. 
Ordföranden tar kontakt med PostNord. 
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.   
• Kassabehållning per den 13 januari 2022 är 157 657:79 kronor. 
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Pågående ärenden 
Hemsidan m.m.: • Webmastern Pär Svensson har haft problem med åtkomst och 

hantering av hemsidan. 
• Kent Forsén arbetar med att bearbeta fotomaterial från de olika eventen 
SDHF deltagit i. Avsikten är att materialet ska presenteras och arkiveras 
under lämplig flik/mapp på hemsidan. 
• Webmasterns synpunkter om hemsidans upplägg, som framförts i mejl, 
kommer att diskuteras på Marstrandsmötet. 
• All mejlkonversation gällande hemsidan och digitalisering av SDHF:s 
filmer finns inlagd på hemsidan i mappen Styrelsedokument. 

 
Läget för datorerna: • Magnus Waldau kommer att lösa problemet med access till Microsoft 

365. Föreningens konto ska debiteras och inte enskild styrelsemedlems. 
 • På önskemål från Tomas Jangvik ska styrelsen på Marstrandsmötet 

diskutera vad som ska läggas in på respektive dator i Dyktankhuset. 
 
Aktiviteter i DTH, belys- 
ningen, avtalet m.m.: • Glöggträffen var synnerligen uppskattad, så även guidningen på Vrak – 

Museum of Wrecks. 
 • Hans Örnhagen har lämnat in förslag till lämplig belysning i 

utställningarna, bilaga 2. 
 SMTM:s sakkunniga gällande belysningsfrågor kontaktas av ordföranden 

och Hans Örnhagens underlag tillställs SMTM. SDHF kan om så krävs 
stå för inköpskostnaderna av relevant armatur. Vi behöver 
uppskattningsvis 25–30 ljuspunkter. 

 • Birgitta Forsén har tillskrivit KDF och på nytt framfört önskemål om att 
björkarna beskärs så att Dyktankhusets fasad inte tar skada. Enligt mejl 
från KDF är åtgärd inplanerad under innevarande år. 

 • Avtal mellan SMTM och SDHF är undertecknat. 
 
Öppethållande, guiderna,  
säkerhetsutbildningen: • Status quo. Aktiviteter som är inplanerade under året – 

Skärgårdsmässan, Kulturarvsdagen, öppethållande under 
sommarhelgerna och städdagar inplanerade till den 5–6 mars.  

 Ett möte med guiderna gällande SMTM:s säkerhetsregler är inplanerat. 
 Ett förslag att lägga ut guidepärmen digitalt på hemsida diskuterades 

men inget beslut togs. 
 Utrymningsskyltarna ska sättas upp i Dyktankhuset. 

Men för närvarande gäller – laga efter läge. 
  
ROV-projekten:  • ROV:en - farkost, kablage och manöverenhet, Ocean Modules 8 

Offshore, finns nu i Hans Bohlins garage i Hede, Horndal, för förvaring 
tills vidare. 
• Någon feedback gällande farkostens operativa historik har ännu inte 

kommit föreningen till del. 
  
Påklädningskurs inför  
tungdykning: • Förberedelser inför Skärgårdsmässan – genomgång av luftpumpen och 

luftslagen bör tvättas. 
 • Hans Örnhagen påpekade att en påklädnadskurs kräver en del 

dokument för rätt handhavande. 
 • Det finns en utförlig PowerPoint-presentation som Sjöhistoriska museet 

tagit fram vid ett demodyk. Tomas Jangvik skickar materialet till Lars 
Gustafsson. 

 • Vid våra demodykningar måste vi ha en godkänd dykledare och 
dykarskötare. 

  
Carlssondräkten: • Önskemål framfördes att vi borde eftersträva att få en dräkt som ser ut 

exakt som den ursprungliga Carlssondräkten. 
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 Bert Westenberg tar en förnyad kontakt med Lennarth Högberg under 
mars – april. 

 
Digitaliseringen av film- 
erna, lägesrapport: • Livlig diskussion om hur projektet hanterats och val av filmer. Tomas 

Jangvik och Bert Westenberg är huvudansvariga. 
 • Tomas Jangvik önskar på egen begäran att lämna arbetsgruppen. 
 Bert Westenberg är villig att slutföra projektet. Kommer omgående att ta 

kontakt med AMF-film för att få listor med bland annat speltider. Hans 
Örnhagen och Lars Gustafsson ska utvärdera filmmaterialet. AMF-film får 
därefter uppdrag att åtgärda, ”tvätta”, de filmer vi bedömer värda en 
ytterligare insats.  

 
Försäljningen: • Tomas Jangvik åtar sig att hämta de beställda dekalerna. 
 • Pikétröjorna är hämtade och finns tillgängliga i Dyktankhuset. 
 
Årsmötet:  Årsmötet är planerat till Dykmässan i mars. Kallelse har redan gått ut. 

Styrelsen gör iordning all dokumentation. Vi avvaktar beslut från 
mässledningen i Göteborg.  
Skulle FHM:s restriktioner omöjliggöra ett årsmöte in real life planerar 
styrelsen att genomföra mötet digitalt.  

 
Dykmässan:  • Vi avvaktar besked från mässansvariga. 
 
Jubileum - Per Brahe: • Frågan har ställts om SDHF kan komma till Hästholmen, vid Vättern i 

Ödeshögs kommun, i samband med ”jubileet” med vår kompletta 
tungdykarutrustning. Mot kostnadsersättning är föreningen villig att 
överväga ett deltagande. Lars Gustafsson tar kontakt med berörd person 
inom filmprojektet. 

 
Marstrandsmötet 4–6  
februari: • Bert Westenberg skickar ut en inbjudan/kallelse till mötet i Marstrand. 

Birgitta Forsén tar farm en dagordning. 
 
Marinen 500 år: Hans-Lennart Ohlsson, Sjöhistoriska museet, är samordnare för eventen 

den 6 juni. 
 

Övriga frågor:    • Bengt Arne Runnerström har donerat en samling pärmar från hans tid 
inom A-Dyk 1966–1967. 

 Han har även tagit del av de arkitektritningar som finns på den planerade 
tillbyggnaden av Dyktankhuset och kommit med egna idéer som ev. 
skulle kunna genomföras. Underlaget kommer att presenteras på 
Marstrandsmötet. 
• Marinarkeologiska Sällskapet, MAS, kommer på sin hemsida att länka 
till Svensk Dykerihistorisk Förenings hemsida. 

   
Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir ett Skypemöte tisdagen den 22 februari 2022, 

19.00. 
 

Mötet avslutas: Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet: 

  
Bert Westenberg 
Justeras:                         
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Lars Gustafsson           Hans Örnhagen 
  
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1 Dagordning till styrelsemöte nr 86 
Bilaga 2 Belysningsalternativ 
 


