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Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Jag går i ett saligt rus efter allt elände. Det känns underbart att du fått igång hemsidan igen. Fick emellertid höra av
Tomas att du drabbats av ischias mitt i allt krångel. Har själv ingen erfarenhet av detta tack och lov men alla som
drabbats har intygat hur djävligt det är. Hoppas det lättar. Stackare!
Det var en fröjd att gå in på hemsidan nu. Jag kommer här med lite ändringar, tillägg men ta det nu i den takt du kan.

1.Texten ovanför Händelser... med  länkar till de olika museerna har blivit väldigt konstig.
2. Händelser...Nytt stycke för Dansk dykkerihistorisk...
Fotografernas namn bör vara med. Hans Bohlin  (den från mässan) Kent Forsén (tungdykning)
3. Under SDHF har styrelsen fallit bort. Jag bifogar aktuell styrelselista så du vet vilka de är.
4. Signallinan nr 48. Bif  den.
5 Kalendern

6 maj kl 17.00 besök ansv Kjell Skaaraas (Jag skall försöka hitta fler) 
16 maj kl 11.00 Sjöhistoriska museet ansv Hans Bohlin, Hans Forsman
23 maj stryk och sätt in Bromma Caviar veteraner kl 17.00 ansv Åke johansson
27 maj kl 12.00-17.00 Förberedelser inför tungdykningshelgen ansv Hans Bohlin, Lasse Gustafsson 
3-6 juni Öppethållande under Marinen 500 år ansv Birgitta Forsén

När du nästa gång byter i "svepet" skulle det gå att göra texten om Dyktankhuset till Dyktankhuset drivs av SDHF
tillsammans med SMTM och kanske minska fotografens namn lite.

Nu nöjer jag mig med detta. 
Jag har lovat Tomas att skicka Guidepärmen i pdf till dig.
Jag kommer att uppdatera den innan dess. Den är väldigt inaktuell. Antar att jag kan skicka ett par kapitel i taget?

Ta nu hand om dig. Hoppas verkligen du blir bättre!
Vi fixade det!
Birgitta
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