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Sportdykarklubben Nautilus r.f. 
 
Protokoll till höstmöte 28.9.2012 
______________________________________________________________ 

 
Protokoll Höstmöte 
 
Tid: 28.9.2012 kl.18.00 
Plats: Idrottsgården, Mariehamn 
 
Jerry hälsade alla välkomna. Det var ca 20 medlemmar som kommit till mötet. Plus 
experten Anders Westermark hälsades också välkommen. 
 
 
 
 

  
1. Året som gått 

Vi tittar  lite tillbaka på året som gått och jämför vår verks amhet med årets 
verksamhetsplan.  

 
Årets verksamhetsplan gicks igenom. Vi kunde konstatera att många av punkterna 
är genomförda och att många medlemmar har varit aktiva med sin dykning. 
Mycket arbete har lagts ner för att anpassa den nya båten till vårt behov. Båten 
som använts mycket flitigt har bidragit till att dyksäsongen har förlängts betydligt, 
aktionsradien har ökat markant och att fler kan hänga med på dykutfärderna. 
Vidare har en nybörjarkurs genomförts, vi har utvecklat samarbetet med Oceanic 
Tech Åland (OT) bl.a. genom att medlemmar blir informerade om lediga platser i 
samband med OTs utfärder med gäster och vi har besiktigat Folkhälsans 
hopptorn. 
 

2. Tidpunkt för årsmötet 2013 
 

Tidpunkt för årsmötet bestämdes till fredagen den 25 januari 2013. Mötet ska 
hållas i Ålands Elandelslagets lokaler. Det fanns önskemål om video visning i 
samband med mötet. 

 
3. ÅMHM projekt om konsumentsäkerhet 
 

Jerry informerade om ÅMHMs projekt ang. konsumentsäkerhet. Styrelsen har 
lyckats avstyra deltagande i detta då vi inte är en kommersiell organisation. 

 
4. Kompressorn 
 

Vår kompressor är i behov av reparation. Vi diskuterade olika alternativ för att lösa 
situationen. Boris ansvarar för att undersöka skadorna. Den gamla reserv 
kompressorn ska lokaliseras och installeras. Möjlighet till gasfyllning på OT ska 
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undersökas. Offerter ska tas in på ny kompressor. Bidrag skall sökas. Förslag ska 
tas fram till årsmötet. 

 
5. Diversnight 1 november 
 

Samling för Diversnight den 1 november kl 18 i Korrvik. Anmälningarna görs till 
Jerry Wilhelmsson. 
 

6. Eventuella ändringar i styrelsen 
 

Inga ändringar inför årsmötet var kända. 
 

7. Förslag till nästa säsongs aktiviteter  
 
Styrelsen vill gärna höra medlemmarnas tankar och önskemål 
Boris ska planera för en Nitrox kurs. Mer info kommer. Tryckkammarbesök ska 
försöka anordnas mha Anders Westermarks kontakter på Karolinska sjukhuset i 
Stockholm. 
 

8. Övriga ärenden 
 

Johnny Ahlström ska försöka ordna sänkning av något lämpligt dykmål i 
rafaelsgropen.  
 
Det frågades hur det gick med skrotsöknings evenemanget i östrahamn. Det 
konstaterades att det finns fortsatta önskemål om skrotletartävling/evenemang i 
ÅSS hamn. 
 
Mötet avslutades med ett mycket trevligt föredrag om Järn barken Plus av Anders 
Westermark. Han visade unika bilder av fartyget i sin glans dagar och av livet 
ombord. Plus var ett av de sista segelfartygen som byggdes av järn innan stålet 
tog över. Värt att notera för den som dyker på Plus är systemet med jungfrur som 
spänner stagen till riggen. Vid tiden (1884) för bygget av Plus var denna teknik på 
väg ut för att ersättas av de modernare vantskruvarna. Promt som var Plus 
systerfartyg byggdes med vantskruvar. Anders gjorde också en uppskattad 
historisk tillbakablick på Nautilus verksamhet med bilder från 1970-talet då bl.a. 
dykningar på Plus genomfördes för sjöfartsmuseets räkning. Vi kunde väl 
konstatera att väldigt mycket har hänt sedan 70-talet vad gäller utrustning och 
dyksäkerhet. Magnus visade bilder av vraket från året som gått och vi avslutade 
med att titta på den mycket fina film om dykning på Plus som Fredrik Gestranius 
har gjort. 

  
Vid pennan 
Magnus Melin 
 011012 

 
 


