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Dykningens Historia 
1 meddelande

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com> 28 december 2020 14:16
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>

Hej här kommer en mer pappersvänlig version av "Dykningens Historia". Vad som gjorts:
- Rättat till diverse skrivfel.
- Sammanfogat till ett dokument.
- numrerat.

Vad som återstår
- En Framsida. Jag har idén klar
-Att justera att varken framsida eller innehållsförteckning numreras. Jag har inte kommit på hur man gör det ännu.

Tomas, du har helt rätt i att det troligtvis saknas en hel del i "Dykningens Historia".  Du antyder ju att du vet en del
avseende detta i ditt senaste mail i frågan.
Det föresvävade mig aldrig att jag, på några månader skulle bli en expert på området. Därför bad jag från början och flera
gånger senare om input. Jag trodde i min enfald att ämnet borde intressera medlemmarna i SDHF. Tyvärr visade det sig
att jag hade fel. Enbart två  personer inom SDHF bidrog egentligen till vad som blev "Dykningen Historia", Birgitta Forsén
och Hans Örnhagen. 

Naturligtvis kan vi med gemensamma krafter justera detta och jag kan inte hävda att jag inte har tiden, men inse att om
en ny sak skall in i till exempel i del tre skall cirka 60 sidor ändras både vad det beträffar innehåll och referenser. inget
omöjligt, men förbannat onödigt och tråkigt göra om folk bara istället genast insett vad de borde göra hade vi sluppit
detta.

Med det sagt så välkomnar jag nya uppgifter, men vänligen förstå att jag ha originalet och att vi bara kan ha ett original.
Enkelt uttryckt, vill du ha in en förändring, meddela mig och jag ser till att den införs på samtliga platser så vi inte löper
risken att ha flera versioner i omlopp. /P


