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Hemlig kopia: westenbergbert@gmail.com

Hej bäste medlem!

Då vår hemsida fortfarande "ligger på is" vill vi ändå informera lite om vad som händer och har hänt.
Första gången i SDHF:s historia har ett årsmöte hållits digitalt via ZOOM.
Årsmötesprotokollet bifogas.
Nu under sommaren finns det kanske både tid och lust för läsning. Vi har många bra böcker till salu.
På bifogat blad hittar du en del intressanta artiklar vi har till försäljning. Mer finns på hemsidan (www.sdhf.se).
I dagarna slutkontrolleras sprinklersystemet i Dyktankhuset och vi hoppas allt skall fungera bra. Detta betyder att vi
när pandemin så tillåter skall kunna öppna igen.
Djurgårdsstrand (vår nya adress) har berikats av ännu ett museum inom Statens Maritima och
Transporthistoriska Museer (SMTM). "Vrak - Museum of Wrecks". Ett museum vi kommer att samarbeta med. En
hälsning från dem bifogas.
En annan rolig nyhet är att vi beviljats 150 000 kr från Riksantikvarieämbetet för att kunna digitalisera vårt filmarkiv.
För övrigt är nya Signallinan med många intressanta artiklar på gång. 

Med önskan om en riktigt fin sommar!
Svensk Dykerihistorisk Förening
Styrelsen/Birgitta

PS Om du till äventyrs inte betalat din medlemsavgift ännu, är det inte för sent.
Sätt in 300 kr på pg 4400251-7 eller Swisha 1236359491! DS 

3 bilagor

Årsmötesprotokoll 2021-05-27.pdf 
166K

Hälsningar från Vrak - Museum of Wreck.docx 
15K

Försäljningsblad juni -21.pdf 
2809K

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 20 juni 2021 20:44
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>

Skulle inte försäljningsbordet ha korrekturlästs! Obs datum på brevet 2021-07-20.
[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 20 juni 2021 21:53
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Jag har läst och ändrat och ändrat och ändrat och stackars Tomas har ändrat. Om och om igen. Datum på på bilagan
och utskicket är i alla fall rätt. 
Hälsningar
Birgitta
[Citerad text är dold]
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