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Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsén Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>,
Lennholm Berndt <berndt.lennholm@gmail.com>, Morin Stig <herrstig@hotmail.com>, Quispe Aleksi
<aleksi.qv@hotmail.com>, Träff Per-Anders <panne.traff@gmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>,
Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>

Hej alla!
Tack för senast (styrelsemötet).
Här kommer en liten uppföljning så ni kan planera. Protokollet kommer ju så småningom där allt viktigt kommer att
stå.
Efter ett elände med vår hemsida och många sömnlösa nätter lyckades jag t o m utplåna den helt. Jag kan inte säga
att det varit lätt men nu är den tillbaka och Pär har gjort en första uppdatering en eländig ischias till trots. Fick god
hjälp från One.com vårt wehotell. De måtte vara dödstrött på mig vid det här laget, men har varit väldigt positiva. Har
idag skickat lite ändringar och tillägg till Pär. Som jag hoppas ni förstår tar vi det lite i taget nu.
Hans Ö jobbar vidare med belysningen i Dyktankhuset med assistans av SMTM:s experter. Är det någon som har
chans att hjälpa till att "skruva" under kommande helg (april-maj) hör av er till Hans.
Bert har ordnat några riktiga snyggingar (provdockor alltså) till DTH. Skall bli en fröjd att klä på dem.
Nästa möte blir tisdagen den 10 maj kl 19.00 via Skype som vanligt.
Igår lördag visade Björn Axel, Kent Hult, Hans B och Hans F huset för Tekniska Museets vänner och det var succé.
AGAs pensionärsförening kan nog vara intresserade att göra ett besök vid senare tillfälle.
Sedan har vi inbokade besök 6 maj kl 17.00 där vi skulle behöva minst en guide till  (Kjell Skaaraas är anmäld hittills)
16 maj kl 11.00 Sjöhistoriskas museelärare (HG,HF)
23 maj Bromma Caviars veteraner (ÅJ)
Vi närmar oss Skärgårdsmässan
Fredagen den 27 maj skall vi träffas under dagen och gå igenom all utrustning, pumpa och skölja.
Bra om så många som kan kommer och även under själva helgen. Meddela gärna så snart som möjligt om du kan
ställa upp.
Marinen 500 år kommer att vara i full gång under tiden 3-6 juni. 
Man förväntar sig mycket folk på Galärvarvet. För oss är det ju själva huset och dess funktion som är det intressanta,
så vi bör ju vara ett gäng guider och något utanför som lockar in besökare. Vi har ju lite tid att planera.
Ha det så gott tills vi hörs igen!
Birgitta


