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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Sv: "Agreement of Affiliation". 
2 meddelanden

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 1 mars 2022 14:02
Svara: hans@ornhagen.se
Till: steinsp@online.no
Kopia: Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, "birgittagforsen@gmail.com" <birgittagforsen@gmail.com>,
Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Stein 
Denna din fråga om affiliering till HDS har hamnat hos mig som vid det tillfället var ordförande i vår förening.

Har samlat och bifogar här lite dokument som jag har i elektronisk form på lap-top. Här finns inget formellt dokument
från HDS men detta var före den "elektroniska" tiden och det kan finnas ett pappersdokument i vårt arkiv på
Dyktankhuset även om jag inte kan minnas något sådant. Vad jag minns är att John Bevan blev lite "besviken" när
han 1999 fick veta att vår förening grundades 1979 dvs långt innan HDS grundades. Det stör mig lite att de på sin
hemsida kallar sig "The first historical diving society" men jag har påpekat ett antal gånger att vi faktiskt är 10 år äldre
men nu bryr jag mig inte längre.  

Enligt mitt brev daterat 2002 skall jag ha fyllt i och returnerat två dokument, men kan inte minnas något
returdokument. Hur som helst tror jag vi blev accepterade och 2004 var HDS på besök i Sth.

Enligt HDS hemsida "History of HDS" (20220301 dvs idag) blev SDHF affilierat till HDS 2002. Man noterar på
websidan att vi där presenteras med Spanska HDS logga. Någon i vår styrelse får gärna påpeka detta för HDS
webmaster. Här finns ingen info om att Norsk dykkehistorisk forening skulle vara affilierat.

På fredag 4/3 kommer jag till Dyktankhuset och skall då se om jag hittar något dokument i de gamla pärmarna. 
Hör du inget från mig före 14/3 så hör av dig igen så får du besked om jag hittat något på Dyktankhuset.

Med bästa hälsningar 
Hans Ö 

1 mars 2022 12:33:13 +01:00, skrev Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>: 

Hej! 

  

Jag känner inte till att vi skulle ha något ”formellt” dokument att vi är ”anslutna” 

till Engelska HDS? Kanske Hans minns något? 

  

Lasse 

  

Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>  
Skickat: den 1 mars 2022 12:19 
Till: Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com> 
Ämne: Fwd: "Agreement of Affiliation". 

  

Detta är väl något du ombesörjt för oss. Jag vet endast att jag har kollat adressen vid ett tillfälle. Har du
något dokument? 

Hälsningar 

Birgitta 
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---------- Forwarded message --------- 
Från: Stein Stavdal Paulsen <steinsp@online.no> 
Date: tis 1 mars 2022 kl 08:27 
Subject: "Agreement of Affiliation". 
To: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 

  

Hei Birgitta! 
  
Norsk Dykkehistorisk Forening er tilknyttet The Historical Diving Society (Great Britain).
Det skal finnes et dokument som bekrefter dette, "Agreement of Affiliation". Vi finner
ikke dette dokumentet. Svensk Dykerihistorisk Forening er så vidt jeg vet også tilknyttet
THDS, og således antas å ha et tilsvarende dokument.  Er det mulig å få en kopi av  
dette dokumentet? 
  
Med vennlig hilsen 
Stein 
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hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 5 mars 2022 12:22
Svara: hans@ornhagen.se
Till: steinsp@online.no
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej igen 
Bifogar här det dokument du efterfrågade. Man ser hur kort minnet är. Detta hänger på väggen på kontoret på
Dyktankhuset och ingen har uppenbarligen kommit ihåg et. 
Håll tillgodo 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]
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