Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Protokoll nr 88
Org. nr. 802422-8457
_______________________________________________________________________________

Datum:

2022-04-19, kl. 19.00.

Lokal:

Skype

Närvarande:

Birgitta Forsén, ordförande
Hans Bohlin, vice ordförande
Bert Westenberg, sekreterare
Åke Johansson, kassör
Lars Gustafsson, klubbmästare
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 justeringsmän:

Kent Forsén och Magnus Waldau valdes att justera protokollet.

Protokoll från
2022-02-22:

Protokoll nr 87, 2022-02-22, lades till handlingarna.

Ekonomi, medlemmar,
sponsorer:

Pågående ärenden
Hemsidan m.m.:

Programvaror till datorerna:

Aktiviteter i DTH, belysningen, avtalet m.m.:

• Ett antal nya medlemmar har tillkommit sedan förra styrelsemötet.
• Nordea och Skatteverket är informerade om att SDHF har en ny
kassör.
• Lars Gustafsson har sålt nio böcker, The salvage of the steamer Södra
Sverige, till HDS England.
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.
• Kassabehållningen per den 19 april 2022 är 118 325:17 kronor.
• Föreningen har fortfarande problem med hanteringen av hemsidan.
Problemet ska förhoppningsvist eventuellt kunna vara löst inom de
närmaste dagarna. Vid behov tar Birgitta Forsén kontakt med SMTM:s ITavdelning för support.
• Programvaran Microsoft 365 har med Hans Örnhagens hjälp laddats
ner på en av SDHF:s nya datorer. Återstår att lägga in programvaran på
de två återstående datorerna.
• Hans Örnhagen har tillsammans med personal från SMTM åtgärdat
belysningsfrågan gällande utställningarna i Dyktankhuset. Efter en
komplettering som Hans Örnhagen kommer att genomföra den 30 april
och 1 maj är detta ärende, som tagit mycket tid i anspråk, avklarat på ett
för alla parter synnerligen tillfredsställande sätt.
• Avtalet med SMTM är klart och myndigheten har accepterat SDHF:s
ändringsförslag.
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Återstår att SMTM på sin hemsida lägger in en hänvisning till SDHF:s
hemsida.
Öppethållande, guiderna: • Ett stort antal bokningar har kunnat noteras:
a. Tekniska museets vänner, den 23 april, 13.00. Björn-Axel Johansson
har tagit fram ett ”kompendium” som lånas ut under besöket till
intresserade. Han får hjälp med guidningen av Steven Eriksson, Stig
Morin, Hans Forsman och Hans Bohlin.
b. Thyréns, den 6 maj, 17.00. Anmäld guide Kjell Skaraas.
c. Sjöhistoriska museets vänner, den 16 maj. Anmälda guider är Hans
Bohlin och Hans Forsman.
d. Dykarklubben Bromma Caviar, den 23 maj, 17.00. Åke Johansson
guidar klubben.
ROV-projekten:
Påklädningskurs inför
tungdykning:

Carlssondräkten:

Digitaliseringen av filmerna, lägesrapport:

• Vilande.
• Fredagen den 27 maj, dagen innan Skärgårdsmässan skall slang och
övrig utrustning till tungdykning gås igenom. Tatiana Gorokhova bör
beredas tillfälle att dyka med utrustningen och samtidigt har vi en
påklädningsövning.
• En framtagning av en ny dräkt i samarbete med Lennarth Högberg
skjuts på framtiden.
Vi kommer i stället att lägga vår energi på att anpassa den Vikingdräkt vi
nyligen inköpt från en yrkesdykare i Sundsvall.
• Bert Westenberg har skickat in blanketter till Kungliga biblioteket
angående Ge en gåva gällande SDHF:s bibliotek och filmmaterial i
original.
När det gäller SDHF:s bibliotek gäller frågeställningen om KB skulle vara
intresserade av att ta över SDHF omfattande bok/rapport-samling vid en
eventuell upplösning av föreningen.
KB har även fått en förfrågan om Filmarkivet i Grängesberg skulle kunna
tänka sig att i framtiden arkivera de originalfilmer som numera finns i
digitaliserad form i Dyktankhuset.
De filmer som lånats av Poseidon ska tillsammans med kopior av de
filmer som digitaliserats, lämnas till Poseidon så snart det är praktiskt
möjligt. Kent Forsén ombesörjer att så sker.

Försäljningen:

• Ett smärre antal av våra böcker och T-shirts har sålts under Dykmässan
i Göteborg.

Provdockorna:

Bert Westenberg har tagit emot leveransen av fyra provdockor från
Fyndiq. De kommer att levereras till Dyktankhuset under maj.

Städhelgen:

• Mycket blev gjort och resultatet över förväntan.
• Beslöts att införskaffa en ny dammsugare och till den ett behövligt antal
påsar. Lars Gustafsson hanterar ärendet.

Årsmötet:

• Årsmötet var välbesökt och årsmötet valde in två nya
hedersmedlemmar – Lars Gustafsson och Berndt Lennholm.
• Av Niclas Larsson fick SDHF två unika manualer i original, i tryckt och
digital form, Belos Bailout System Divex SLS. Endast 98 apparater av
denna typ har tillverkats globalt.
• Till denna utrustning som vi har i Dyktankhuset saknas nu endast
slangar.

2 (4)

Dykmässan:

• Mycket nytt folk både bland utställare och besökare.
• Vi var mycket nöjda med den plats SDHF anvisades, stor yta, bra
belysning/ljusinsläpp från lanterniner och närheten till lastport.
• Önskvärt att vi har mera information/text i anslutning till det vi exponerar
på mässan.
• 2023 kommer Dykmässan att äga rum i Stockholm.

Skärgårdsmässan:

• Styrelsen beslöt att inte ge författaren, Mikael Nyman, till Operation
notvarp, tillstånd att ha bokförsäljning i anslutning till Dyktankhuset.
• Fredagen den 27 maj anslås till test av all tungdykarutrustningen. Hans
Bohlin, Birgitta och Kent Forsén och ev Lars Gustafsson kommer att vara
på plats.
Ordföranden kommer att på nytt skicka ut en inbjudan till guiderna med
en förfrågan om att bistå med hjälp i samband med aktiviteterna under
Skärgårdsmässan.
• Hans Bohlin söker dyktillstånd hos Stockholms Hamn för lör- och
söndagen, 28 - 29 maj.
• Tatiana Gorokhova ska vidtalas om hon kan tänka sig stå för
dykarledarskapet.
• Fredag den 27 provdykning/test av dyksystemet och skarp dykning med
intresserad/bokade den 28 och 29 maj.
• Lars Gustafsson har rekommenderats av David Dekker att vi enligt
anvisningar från Dägers manualer för tungdykning kör luftpumpen en
längre tid innan den används i samband med skarp dykning.

Marinen 500 år:

• Vrak - Museum of Wrecks kommer att ha utomhusaktiviteter med
marinarkeologisk inriktning i anslutning till museet och de kommer att
hålla öppet till 20.00 den 3 - 7 juni.
• Sällskapet Galärerna har anvisats utrymme för sina aktiviteter i
anslutning till Dyktankhuset.
• Dyktankhuset kommer att hålla öppet under dessa dagar och
tillgängligt för guidade visningar.

Övriga frågor:

• Nycklarna till Dyktankhuset måste laddas var 30:e dag. Vår nyckel har
den lägsta säkerhetsklassen.
• Det planerade besöket i Riddarhuset kommer ev. att äga rum i maj.
• Lars Gustafsson har på en auktion köpt in en unik klarsiktstub att
monteras framför frontrutan på en tungdykarhjälm. SDHF är intresserad
att köpa klarsiktstuben av honom om han avser avyttra den. Fredagen
anslås till
• Lars Gustafsson kan tänka sig utbilda guider från Vrak - Museum of
Wrecks i att kunna guida i Dyktankhuset och på så sätt öka
tillgängligheten till DTH.
• Den 21 - 22 maj kommer ett dykevent att äga rum i Åbo, Finland.
Birgitta och Kent Forsén planerar ev att representera SDHF på plats.
• Birgitta Forsén beställer minst 10 passertillstånd till Djurgården för 2022.
• Oklarhet huruvida de beställda dekalerna med SDHF:s logga har
levererats.
• Hans Bohlin föreslog att det på SDHF:s hemsida bör finnas en
”frågelåda”, dit den som har frågor av dykerihistorisk karaktär kan vända
sig. Inom föreningen finns tillräcklig kompetens för att besvarade de flesta
frågor av denna typ.

Nästa möte:

Skypemöte den 10 maj 2022, 19.00,

Mötet avslutas:

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet:

Bert Westenberg
Justeras:

Kent Forsén

Magnus Waldau

Bilagor:
Bilaga 1

Dagordning till styrelsemöte nr 88, 2022-04-19
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