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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Carlssondräkten 
2 meddelanden

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 16 april 2021 19:06
Till: dykfoto@telia.com
Kopia: Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>

Hej Lennart,
Vid tisdagens styrelsemöte tog jag upp den diskussion vi haft angående framtagning av en Carlssondräkt till Svensk
Dykerihistorisk Förening.
Styrelsen tycke detta såg ut att kunna bli en bra lösning på ett problem som dragit ut på tiden (åren!).
Som en sista koll får Lars Gustafsson, Hans Bohlin och Hans Örnhagen var sin provbit av det materialprov du
skickade till Tomas. Detta för att vi till 100% är överens om att struktur och färg är korrekta.
Därefter föreslår jag att  processen går vidare enligt nedan.
1. Du köper in dräktmaterial enligt ditt varuprov till två dräkter och fakturerar SDHF. Vill minnas vi kom fram till en
kostnad på runt 6 000 kronor.
2. När vi närmar oss startdatum för att börja limma/sy dräkterna har vi ett möte där vi diskuterar detaljer som
manschetter, krage, midjering och fötter. Som jag förstått av tidigare samtal är vi inne på samma spår.
3. Planerad uppstart  in slutet av året, 2021.
4. Om behov föreligger får du givetvis låna den uppskurna dräktens olika delar och provdockan. 
5. När du limmat/sytt din första dräkt återstår att se om den tillfaller SDHF eller om du tar den som en första prototyp
för eget bruk.
6. Kostnadstäckning för dräktmaterialet tar SDHF som en första del av ersättning för att få en dräkt tillverkad av dig.
Tillkommer diverse mindre utgifter för att få dräkten komplett.
7. Detta mejl och styrelseprotokoll nr 78, som jag är i färd med att skriv, kan vi ta som ett bindande avtal.

Tror jag i och med detta har framfört styrelsens synpunkter och att jag sammanfattat det vi kom överens om per
telefon korrekt. Om inte, återkom med din synpunkter och ev rättelser.
Trevlig helg,
Bert

westenbergbert@gmail.com
070-237 96 52

Lennarth Högberg <dykfoto@telia.com> 20 april 2021 09:35
Svara: dykfoto@telia.com
Till: westenbergbert@gmail.com

Hej Bert.

Vi kan säga så, men det under förutsättning att jag får vara frisk och kry under kommande vinter. Har varit lite si och
så med det de senaste åren.

Vi får nog lägga på ett par tusen på materialkostnaden (c:a 8000:-).

Färgen på varuprovet är svart. Dräkten kommer naturligtvis inte vara svart, utan beige/sandfärgad.

Jag behöver de gamla tygstyckena under sensommaren för att veta hur mycket väv jag skall beställa.

MVH Lennarth 

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : westenbergbert@gmail.com 
Datum : 2021-04-16 - 19:06 () 
Till : dykfoto@telia.com 
Kopia : tomas.jangvik@gmail.com, birgittagforsen@gmail.com 
Ämne : Carlssondräkten
[Citerad text är dold]
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