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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk Dykerihistorisk Förening                   Protokoll nr 89 
Org. nr. 802422-8457  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum:  2022-05-10, kl. 19.00. 

 
Lokal:   Skype 
 
Närvarande:  Birgitta Forsén, ordförande 

Hans Bohlin, vice ordförande 
  Bert Westenberg, sekreterare  
  Åke Johansson, kassör 

Kent Forsén, ledamot 
Magnus Waldau, ledamot 

 
   
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 Magnus Waldau valdes att justera protokollet.

  
Protokoll från  
2022-04-19: Protokoll nr 88, 2022-04-19, lades till handlingarna.  
  
Ekonomi, medlemmar,  
sponsorer:  • Tekniska museets vänner har besökt Dyktankhuset. En av besökarna, 

Julie Vidal, har skänkt 500 kronor som en uppskattning av SDHF:s 
arbete med att värna om dykerihistorien. 

 • Faktura på verkställd guidning ska snarast skickas till Tyréns Sverige 
AB. 
• Magnus Waldau har betalat medlemsavgiften. 

 • Fakturor har skickats ut till samtliga sponsorer. 
• På SDHF:s sparkonto finns 40 080:77 kronor.   
• Kassabehållningen per den 10 maj 2022 är 120 203:00 kronor.  

 
Pågående ärenden 
Hemsidan m.m.: • Problemet med tillgängligheten till SDHF:s hemsida verkar vara löst för 

tillfället. Vi måste satsa på bättre säkerhet vad gäller sidans tillgänglighet. 
 
Aktiviteter i DTH, belys- 
ningen, m.m.: • Hans Örnhagen har utfört de planerade kompletteringarna vad gäller 

belysningen i Dyktankhuset. 
• Routern på kontoret ska kopplas till i samband med att strömbrytaren 
för belysningen i Dyktanhuset slås på. 
• Hans Bohlin har utverkat att SDHF fått ett dyktillstånd av Stockholms 
hamn för provdykningar i samband med Skärgårdsmässan. 
• Birgitta Forsén har av Estate Parkering AB fått 10 passertillstånd till 
Djurgården. 
• Ordföranden har med chefen för Vrak - Museum of Wrecks diskuterat 
om digital länkning från SMTM till SDHF. 
• Djurgårdsförvaltningen har fällt en björk och tagit ner ett flertal grenar på 
ytterligare några björkar i direkt anslutning till DTH. 
• Tyréns Sverige AB fick en uppskattad guidning av DTH av Kjell Skaaras 
och Åke Johansson. 
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• Torsdagen den 12 maj, klockan 14.00, kommer man att filma i DTH med 
anledning av minnet av ångaren Per Brahes förlisning. Åke Johansson 
tar hand om filmteamet. 
• Den 16 maj, klockan 11.00, kommer Hans Bohlin och Hans Forsman att 
guida Sjöhistoriska museets museipedagoger i DTH. 
• Den 23 maj guidar Åke Johansson Dykarklubben Bromma Caviar i 
DTH. 
• Den 28 augusti, Arkeologidagen, kommer Dyktankhuset att vara öppet 
för allmänheten. 

 
Öppethållande, guiderna: • Birgitta Forsén uppdaterar guidepärmen på grund av bland annat nya 

rutiner för öppnandet av DTH. 
 • Det uppdaterade materialet kommer att skickas ut till samtliga i 

styrelsen samt guiderna. 
 
ROV-projekten: • Vilande.  
 
Påklädningskurs inför  
tungdykning: • Fredagen den 27 maj, dagen innan Skärgårdsmässan, ska slang och 

övrig utrustning till tungdykningen gås igenom. Tatiana Gorokhova bör 
beredas tillfälle att bekanta sig med utrustningen, samtidigt som vi har en 
påklädningsövning.  

   
Carlssondräkten: • Vilande. 
 
Digitaliseringen av film- 
erna, lägesrapport: • Bert Westenberg har skickat in blanketter till Kungliga biblioteket 

angående Ge en gåva gällande SDHF:s bibliotek och filmmaterial i 
original. 
Kungliga biblioteket hänvisar till Sjöhistoriska museet när det gäller 
SDHF:s bibliotek. 
När det gäller filmmaterialet återkommer Filmarkivet i Grängesberg när 
de gått igenom våra sammanställda filmlistor. 
Bert Westenberg hämtar originalmaterial och hårddisk från AMF-film 
under vecka 21. 
De filmer som lånats av Poseidon hämtas i samband med Skärgårds-
mässan för återlämning till företaget. Samtidigt kopieras de digitala 
versionerna av dessa för att lämnas till företaget. Kent Forsén 
ansvarar. 

   
Försäljningen: • Tidigare beställda dekaler med SDHF:s logga ska snarast hämtas från 

leverantören och finnas tillgängliga i samband med kommande aktiviteter. 
 
Provdockorna: Bert Westenberg levererar skyltdockorna till DTH under vecka 21. 
 
 
Skärgårdsmässan: • Hans Bohlin har sökt och fått dyktillstånd hos Stockholms Hamn för lör- 

och söndagen, 28 - 29 maj. 
 • Klockan 11.00, fredagen den 27 maj, samlas berörda inklusive Tatiana 

Gorokhova för att gå igenom utrustningen. Hon genomför första dyket på 
lördagen. 

 • Utlånad utrustning till SVT, dräkt, plasthjälm, viktbälte och handskar, 
måste snarast återlämnas till SDHF. 

 • Oklart vid mötet vilka som ska provdyka med tungdykarutrustningen. 
 Tre personer har dock anmält intresse för tungdykning - Tatiana 

Gorokhova, Otto Söderqvist och Roger Östlin. 
 • Ordföranden gör ett utskick till guiderna för att få besked om vilka som 

kan ställa upp i samband med tungdykningen.  
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Marinen 500 år:  • Dyktankhuset kommer att hålla öppet den 6 juni och vara tillgängligt för 
guidade visningar. 

 
Övriga frågor:    • Inget nytt har framkommit om det planerade besöket på Riddarhuset. 

• Styrelsen diskuterade Imre Botos  konstruktiva synpunkter som han per 
mejl skickat till styrelsen efter en guidad visning av DTH. Birgitta Forsén 
kommer att kontakta Imre Botos med en förfrågan om han kan tänka sig 
skriva texter/fakta om några av de föremål han har ingående kunskaper 
om.   

 • QR-koder ska ersätta omfattande textblock i anslutning till de utställda 
föremålen.  

 • På förslag från Bert Westenberg ska ordföranden undersöka möjligheter 
för långväga styrelsemedlemmar att kunna erbjudas övernattnings-
möjligheter på isbrytaren Sankt Erik respektive fyrskeppet Finngrundet,  

 
   

Nästa möte: Skypemöte tisdagen den 14 juni 2022, 19.00,  
 
     

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

Vid protokollet: 

  
Bert Westenberg 
 
Justeras: 

                       
   
                     

    
 

                                                         
Kent Forsén            Magnus Waldau 
  
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1 Dagordning till styrelsemöte nr 88, 2022-05-10 
 


