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SV: Korr med Marin Mätteknik (MMT) efter samgåendet med Reach Subsea
3 meddelanden
Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Forsen Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>

6 december 2021 23:48

Hej Bert !

Tack för ett kort svar som är lätt att förstå.
Några kommentarer i rött nedan.

Från: Bert Westenberg [mailto:westenbergbert@gmail.com]
Skickat: den 5 december 2021 14:46
Till: Kent Forsén; Birgitta Forsén; Örnhagen Hans
Ämne: Re: Korr med Marin Mätteknik (MMT) efter samgåendet med Reach Subsea

Hej Kent,
Ett kort svar är nej. OK.
Då jag tror att det rör sig om ett större antal dokument genom åren du varit verksam inom projektet Vision framtid
föreslår jag att du sorterar materialet i kronologisk ordning och sparar dokumenten i pdf, det format som läggs in på
hemsidan.

Vet inte hur man sparar Outlook-mejl i pdf, men det går säkert att lära sig. Det kommer att ta tid,
då det precis som Du skriver rör sig om ett stort antal dokument. Så här i efterhand kan sägas att
detta borde ha påbörjats vid den tidpunkten
då jag kom in i bilden. Mest tidskrävande har alla telefonsamtal som är kopplade till mejlen varit,
men de finns inte nedskrivna eller inspelade. I samband med att jag började leta efter sponsorer
sammanställde jag en resumé över vår vision
som skickades till alla i styrelsen. Några tyckte att den var bra, endast Hans Ö återkom med
synpunkter som beaktades. Den sammanställningen har med vissa små justeringar använts hela
tiden och har bifogats med mejl till alla presumtiva sponsorer jag haft kontakt med.

Tycker dokumenten bör renodlas, ev kan in- och utgående korrespondens läggas under samma diarienummer. Jag

kan självklart tillhandahålla all korrespondens som är kopplad till Vision framtid, men
diarieföringen får någon IT-kunnig person som

är lämpligare än jag sköta. Gå in på hemsidan, styrelsens dokument och studera mapparna in- resp utgående
mejl. Där kan du se upplägg med diarienummer och slagord. Då ingen haft några invändningar mot detta upplägg och
Pär och jag tycker det fungera utmärkt kan detta vara en ledstjärna för dig.
Då det är fråga om viktiga dokument blir jag förvånad att sådana mejl som det du nu skickat inte har
vidarebefordrats till sekreteraren! Du kommer sannolikt att bli mer förvånad när Du får del av alla

dokument som är kopplade till försöken att hitta

sponsorpengar till en utbyggnad av Dyktankhuset. Kanske är det enklast att jag kopierar över
alla mejl till en separat hårddisk som överlämnas till den som ska diarieföra ?
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Mitt förslag till hantering av din korrespondens till dags dato i ämnet.
1. Skriv ut alla dokument på papper och sortera dem i kronologisk ordning. Behandla varje mejl som ett separat
"brev". Undvik långa strängar med ut- och ingående mejl och tillhörande bilagor. Finns exempel jag sparat på detta
sätt - bekvämt men saknar överskådlighet.
2. Omvandla word-dokument till pdf och ge dokumenten ett löpande diarienummer som inte kolliderar med den serie
Pär och jag använder.
3. Materialet bör finnas samlat dels i pärm dels i digital form under ett separat uppslag på hemsidan för styrelsen.

Det Du föreslår är i och för sig inga konstigheter men att göra detta retroaktivt kommer att vara
tidskrävande. Snabbaste sättet är att kopiera allt till en hårddisk och överlämna denna till den
eller de personer som i fortsättningen ska leta sponsorer till SDHF:s vision för framtiden. Bör
kanske skötas av någon som geografiskt finns närmare Dyktankhuset än jag. Tanken är väl att
det i Marstrand ska beslutas hur vi ska gå vidare.

Så helt allmänt synpunkter på Vision framtiden. Tror att vi redan på förra Marstrandsmötet diskuterade ett stort behov
att att förankra dessa våra tankar om framtiden och sökning av sponsorer med myndighetens representanter.

Absolut. Ett av de starkaste minnena från vårt förra mycket trevliga Marstrands-möte är att vi
skall utöka och intensifiera vårt samarbete med SMTM som vi är en del av. Denna process har
startat , vilket det uppskattade besöket nyligen på Vrakmuseet är ett av flera uttryck för. Jag
uppfattade det dock inte som att vi eller jag ska upphöra med att leta sponsring. Med detta sagt
finns det ingen motsatt uppfattning mellan Dig och mig när det gäller att våra tankar om
framtiden behöver förankras hos SMTM.
Detta anser jag som synnerligen viktigt då du i bifogad skrivelse talar om att vi är en del av SMTM. Om en presumtiv
sponsor skulle ta kontakt med myndigheten undrar jag vad svaret skulle bli. Tänk på att vi söker sponsormedel och är
en del av en statlig myndighet. Som intresserad av dykerihistoria och med känsla också för

Dyktankhuset och vår förening, även om jag inte haft förmånen att få vara med från allra första
början, ser jag verkligen fram emot den dagen en sponsor kliver fram och erbjuder oss de
pengar som behövs. Allt annat är byråkratiska formsaker som kan ordnas. Självklart ska vi
utnyttja de rätta vägarna vilka de nu är, men utan pengar kan vi fortsätta drömma. Med pengar
kan vi förverkliga vår dröm om att skapa
ett riktigt dykerihistoriskt museum. Det var ju målet när SDHF bildades 1979.

Jag kommer att ta upp frågan på Marstrandsmötet och tycker att några i styrelsen snarast bör tänka till hur
projektet ska presenteras och förankras hos SMTMs ledning. Det är väl ett huvudsyfte med det kommande
mötet i Marstrand om jag förstått det rätt. Det går inte att komma med 25 miljoner kronor och ställa ansvariga
inför ett fait accompli. Jag kan naturligtvis ha fel, men i den händelse någon ställer upp med de

pengar vi behöver, är det i min värld ingen verklighet att någon skulle säga nej till vårt projekt
med hänvisning till att man inte är informerad i förväg. Både KDF och SMTM:s ledning känner
dessutom väl till vår ambition att skapa ett dykerihistoriskt museum.

Den institution som jag tror kan omkullkasta vårt projekt enligt de ritningar vi i skrivande stund
har är Stockholms Stadsmuseum. Detta med hänsyn till att Dyktankhuset är klassat grönt, vilket
innebär att huset bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. Dyktankhuset får inte förvanskas, vilket vi blev påminda om i samband
med diskussionen om utrymningsvägar i händelse av brand. Det kan i sin tur innebära att vi
måste göra om
De ritningar som ska gälla vid en tillbyggnad.

Några reflektioner medan jag sorterar mejl för diarieföring,
Bert

Ser fram emot kommande möte i Marstrand.
Ha det bra och hälsa Ingrid / Kent.
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Den tors 2 dec. 2021 kl 12:33 skrev Kent Forsén <kforsen@telia.com>:
Hej Bert !förlängning betyda att de ritningar vi har måste göras om för att bli godkända av S

Är det så här Du vill ha korrespondens för diarieföring.
Bered Dig i så fall på ett stort flöde….

Vi hörs, ha det / Kent.

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Till: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Kopia: Forsen Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>

7 december 2021 13:20

Tack för ditt utförliga svar.
Tror inte jag utvecklar mina synpunkter/frågor mera nu utan kommer att ta upp ärendet på kommande
Marstrandsmöte.
Är däremot av den bestämda åsikten att all korrespondens i ett så viktigt ärende ska diarieföras från och med nu.
Detta tar jag som sekreterare givetvis som min uppgift. Äldre mtrl får nog du sortera upp och göra tillgängligt.
Bästa hälsningar,
Bert
[Citerad text är dold]

Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Forsen Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>

7 december 2021 18:56

Hej igen Bert !

Ja, vår vision för framtiden är väl huvudsyftet med kommande möte i Marstrand.

Självklart är vi överens om att all skriftlig korrespondens i viktiga ärenden ska diarieföras.
Dock kan det nog ibland vara svårt att diarieföra alla telefonsamtal och andra muntliga
diskussioner.

Lika självklart är att all äldre korrespondens ska göras tillgängligt både för diarieföring och
för den eller de personer i styrelsen som i framtiden ska jobba med att skapa ett
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Dykerihistoriskt museum på Djurgårdsgränd 7.

Ser fram emot ännu ett möte i Marstrand i god anda och hoppas att så många i styrelsen
som möjligt tar sig tid att vara med.

Vi hörs, ha det bra och hälsa Ingrid / Kent.

[Citerad text är dold]
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