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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 87 
Org. nr. 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum:  2022-02-22, kl. 19.00. 

 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 
  Bert Westenberg, sekreterare 
  Åke Johansson, t.f. kassör 

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

  Hans Örnhagen, adjungerad 
 Alexsi Quispe, 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 Magnus Waldau valdes att justera protokollet.

  
Protokoll från  
2022-01-13: Protokoll nr 86, 2022-01-13, lades till handlingarna efter följande 

ändringar: 
Aktiviteter i DTH, belysningen, avtalet m.m.: Avtalet är ännu inte 
påskrivet. 

   
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • SDHF har nu fått in medlemsavgifter från 97 medlemmar. 
 • Birgitta Forsén skickar fakturor till våra sponsorer. 

• Föreningen har fakturerats 12 500 kronor för tryckning av Signallinan 
nummer 47 och 48. 
• Beställda dekaler med föreningens logga har ännu inte avhämtats. 
• Ett inkassokrav pga. försenad betalning har avskrivits då 
avsändaren/leverantören angivit fel adress och mottagare. Vi begär 
skriftlig bekräftelse från inkassofirman. 
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.   
• Kassabehållningen per den 22 februari 2022 är 147 595:27 kronor.  
 

 
 
Pågående ärenden 
Hemsidan m.m.: • Webmastern Pär Svensson har fortfarande problem med åtkomst och 

hantering av hemsidan. Han saknar bl.a. lösenord till WordPress. 
 
Programvaror till dator- 
erna: • Frågan om vem som ska teckna abonnemanget är inte uträtt. Förslag 

framfördes om att ordföranden tecknar abonnemanget på årsbasis med 
automatisk uppdatering. 
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Aktiviteter i DTH, belys- 
ningen, avtalet m.m.: • SMTM, Sanne Wahlgren och kollegan Per kan ställa upp utan 

kostnader för SDHF vad gäller konsultation gällande belysning i DTH. 
Deras arbetstider är 06.30 – 15.00 under vardagar. 
• Hans Örnhagen erbjuder sig att finnas i Dyktankhuset den 4 mars 
klockan 13.00. Även Åke Johansson kan närvara då.  

 • Avtalstexten diskuterades. Klarläggande krävdes i vissa frågor.  
 Omformulering av begreppet gåvor. Det ska tydligt framgå om gåvan 

avser SDHF alternativt SMTM.  
SDHF:s adress är Djurgårdsstrand 7. 

 • Föreningen ska ha rätt till att marknadsföra sig på såväl Dykmässan 
som Skärgårdsmässan. 

 • Styrelsens synpunkter ska snarast framföras till Pernilla Flyg av 
ordföranden. 

 
Öppethållande, guiderna: • Guidepärmen och en guideförteckning har Tomas Jangvik överlämnat 

till styrelsen. Guidepärmen är i behov av en översyn. Listan över 
guiderna har uppdaterats.  

 • Få har anmält sig till arbetsdagarna den 5 och 6 mars. 
Lars Gustafsson kommer båda dagarna, likaså Magnus Waldau, om 
möjligt. 
• Upprop skickas till samtliga guider om behov av deras insatser under bl. 
a. Skärgårdsmässan. 
• Vi ska försöka starta upp projekt riktade mot guiderna för att öka deras 
intresse att komma till Dyktankhuset. 

  
ROV-projekten: • Status quo. 
 • Bert Westenberg fick i uppdrag att ta fram en mindre informationsskylt i 

anslutning till ROV:n Cristine. 
  
Påklädningskurs inför  
tungdykning: • Förberedelser inför Skärgårdsmässan – genomgång av luftpumpen och 

luftslagen diskuterades i detalj. 
 • Lars Gustafsson tar kontakt med våra danska och engelska 

vänföreningar och ber om information hur de underhåller luftslangar och 
pumpar så att dessa uppfyller de krav som ställs på godkänd 
andningsluft till tungdykarna. 

 • Vid användning bör luftpumpen varit driftsatt i cirka 10–15 minuter 
innan den används för luftförsörjning av dykare. 

 • Innan Skärgårdsmässan bör Tatiana Gorokhova beredas tillfälle att 
dyka med utrustningen.  

 Förslag framfördes att sista helgen i maj vore lämplig för provdykning. Vi 
samlas på fredagen för provdyk och uppdatering av aktuell 
handräckningspersonal, cirka fem personer.  

  
Carlssondräkten: • Bert Westenberg har per mejl kontaktat Lennarth Högberg för besked 

om han fortfarande kan tänka sig att tillverka en dräkt åt SDHF. Inväntar 
svar. 

 
Digitaliseringen av film- 
erna, lägesrapport: • AMF-film skickar slutfaktura till SDHF. Bert Westenberg hämtar de 

digitaliserade filmerna och originalfilmerna i mitten av april. 
 • Bert Westenberg tar kontakt med Filmarkivet i Grängesberg, sorterar 

under Kungliga biblioteket, för att undersöka huruvida de är intresserade 
av att förvara originalmaterialet. 

   
 
Försäljningen: • Tröjor ska inventeras med avseende på antal och storlek. 

 • Dekalerna har ännu inte avhämtas från leverantören. 
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Årsmötet, handlingar in- 
för detta:  • Verksamhetsberättelsen för 2021 är klar, bilaga 2 
 • Slutspurten för att sammanställa bokslutet pågår. 
 • Verksamhetsplanen och en motion om hedersmedlem har inkommit, 

bilaga 3 och 4.  
 • Proportion gällande stadgeändring har inkommit, se bilaga 5. 

• Budgeten för verksamhetsåret 2022 godkändes, bilaga 6. 
• Uppdrogs åt Bert Westenberg att inkomma med ytterligare en motion 
om hedersmedlemskap. 
• Medlemsavgifterna för 2023 fastställdes: ordinarie medlem 300 kronor, 
silversponsor 2 500 kronor och guldsponsor 5 000 kronor. 

 
Dykmässan: • Dykmässan ägerrum mellan den 19 och 20 mars i Eriksbergshallen, 

Lindholmen, Göteborg.    
 • Vi kommer att dela mässutrymme med Lysekils dykmuseum. 
 • Under städdagarna i Stockholm den 5–6 mars kommer nödvändig 

utrustning till Dykmässan att lastas och Hans Bohlin ansvarar för 
transporten till och från Göteborg. 

 • Fredagen den18 mars på eftermiddagen börjar vi iordningställa SDHF:s 
monter. På söndagen kan nedmonteringen av utställningen påbörjas efter 
klockan 16. 

 • Tomas Jangvik har upprättat en detaljerad lista att arbeta efter. 
• Deltagare från SDHF: Hans Bohlin, Birgitta och Kent Forsén, Lars 
Gustafsson, Åke Johansson, Bert Westenberg och Hans Örnhagen 
(endast lördag 13-18). Troligen kommer även Per-Anders Träff att 
närvara. 
• Staffan von Arbin bemannar montern under SDHF:s årsmöte. 

  
 
Jubileum - Per Brahe: • Ingen feedback från projektledarna till Lars Gustafsson. Journalisten 

som skulle kontakta Hans Örnhagen har inte hört av sig. 
 
Marstrandsmötet: • Rapporter från Marstrandsmötet har tillställts styrelsen, bilaga 7, 8 och 

9. 
 
Marinen 500 år: • Birgitta Forsén har tillskrivit Odd Johansen, Vrak - Museum of Wrecks, 

och meddelat vårt intresse av att delta i aktiviteterna i samband med 
jubileet – Marinen 500 år. 

 • Hans Örnhagen har inte fått någon återkoppling från Föreningen 
Sjöormen. 

 • Beslöts att Dyktankhuset ska vara öppet för allmänheten den 4-5 och 
11-12 juni. 

 
Övriga frågor:    • Nycklar och kvittenspärmen till Dyktankhuset finns numera på Vrak - 

Museum of Wrecks.  
 • Förtäring under städdagarna – ”dykarslang”. 
 • Hans Örnhagen deltar både på lördag och söndag. 
 • Tatiana Gorokhova kommer på lördag. 
 • Besöket på Riddarhuset planeras in en lördag under april, Oscar 

Lagerskiöld, Riddarhusets representant, återkommer. 
 • Mörnerdräkten har sin hemvist i handelsflottan. Blixtlåset är en 

föregångare till det som återfinns på Poseidondräkterna. 
 Ingen renovering aktuell. 
 • Det senaste nyhetsbrevet från SDHF har resulterat i två nya 

medlemmar. 
 • SDHF:s hemsida har haft 100 registrerade besökare. 
 • Lars Gustafsson rekommenderade en YouTube film, Voice of the 

Ocean producerad av bl. a. Carl Douglas/Deep Sea. 
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 • SDHF har till samlingarna fått en oxygenflaska till Drägerapparaten LAR 
5 (holländsk). 

  
   

Nästa möte: Årsmötet söndagen den 19 mars 2022, 10.00, Dykmässan, 
Eriksdalshallen, Lindholmen, Göteborg,  

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

 
 
 

Vid protokollet: 

  
Bert Westenberg 
Justeras:                         

    
                   

    
 
                                                    
       

Lars Gustafsson           Magnus Waldau 
  
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1 Dagordning till styrelsemöte nr 87, 2022-02-22 
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2021 
Bilaga 3 Verksamhetsplan 2022 
Bilaga 4 Motion – Hans Örnhagen 
Bilaga 5 Stadgeändring 
Bilaga 6 Budgetplan för 2022 
Bilaga 7 Anteckningar från Marstrandsmötet 
Bilaga 8 Vision framtiden, Kent Forsén 
Bilaga 9 Kontaktnät – Vision Framtiden, Kent Forsén 
 


