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Hej gamla, nya och blivande medlemmar i Föreningen Lysekils Dykmuseum!

Det är på många sätt en märklig tid vi lever i, inte minst för Lysekils dykmuseum som till följd av det
rådande pandemiläget tvingats ställa in en stor del av den planerade programverksamheten under det
gångna året.

Det började redan förra våren med Dykmässan, där vi brukar ställa ut tillsammans med vännerna i
Svensk Dykerihistorisk Förening, som med kort varsel fick ställas in. Därefter tvingades vi bland annat
ställa in det planerade eventet Classic Dykträff här i Lysekil som vi såg mycket fram emot. Den 18
oktober kunde vi till slut hålla ett försenat årsmöte. Kort därefter ökade smittspridningen i regionen
kraftigt igen, vilket innebar att vi på obestämd framtid fick skjuta upp ett efterlängtat föredrag av Hasse
Carlsson om pionjärdykningarna på vraken av Amasis och Antares i början på 1960-talet. Och inte
heller i år blev det någon dykmässa av förklarliga skäl.

Men hälsa och säkerhet måste naturligtvis sättas i främsta rummet, så även i vår egen verksamhet som
dessutom engagerar en hel del äldre och personer i ”riskgrupp”. Bakom kulisserna har dock arbetet
fortsatt oförtrutet så att vi, när restriktionerna väl mildras, återigen kan erbjuda intressanta och
spännande dykhistoriska upplevelser och aktiviteter. Förhoppningen är att kunna ha öppet dykmuseet i
gamla Skandiaverken som tidigare somrar, och vi håller tummarna för att Classic Dykträff ska kunna
genomföras i Lysekil som planerat den 11 september. Så notera detta datum i din kalender, det vill du
garanterat inte missa! Mer info kommer inom kort om detta och övriga evenemang, däribland
kommande årsmöte. Följ oss gärna på dykmuseum.se och facebook.com/lysekilsdykmuseum för
uppdateringar.

Vi hoppas förstås att du som tidigare varit medlem (och inte redan har betalt årets medlemsavgift) vill
fortsätta att vara det, och att du som ännu inte varit medlem vill bli det! Även om allt arbete i föreningen
sker ideellt är vi helt beroende av medlemsavgifter och sponsorer för att kunna ha öppet dykmuseet och
bedriva verksamhet . Medlemsavgifterna för innevarande år ser ut som följer:

Personligt medlemskap: 100 kr
Studerandemedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 250 kr
Föreningsmedlemskap: 250 kr
Livtidsmedlemskap: 1 500 kr
Företagsmedlemskap: 1 000 kr

Medlemskap berättigar till gratis inträde på dykmuseet under föreningens ordinarie öppethållande samt
vanligtvis rabatterat pris på våra övriga evenemang. Avgiften betalas till föreningens bankgiro 536-7362
eller Swish 123 266 80 36. Vänligen ange namn, e-postadress och typ av medlemskap i samband med
betalningen.
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