
Protokoll styrelsemöte 2009-04-19 
Eskilstuna kl 11.00-14.00 

 
Närvarande: Kjell Nordeman, Åke Wahlinder, Christer Huss och Per Hilding 
Ej närvarande: Håkan Johansson, Jens Pettersson, Kenneth Tärndal, Tommy Skogsberg, Puh 
Gadd och Maggan Jönsson 
 

1 Mötet öppnades 
 
2 Val av protokollförare – Per 
 
3 Genomgång och godkännande av föregående protokoll 2009-01-17  
 
4 Kvarstående frågor: 

a. Artikel om bevarande – Kjell 
 2009-04-19 Kvarstår. CeGe Olsson SMM har iuppdrag att skriva färdigt. 
b. Ansvar för utskick till nya medlemmar  

2009-04-19 Kjell ansvarar för digitala utskick och vid behov av 
pappersversioner. 

c. Bidrag från kulturrådet 
2009-04-19 Kulturrådet utdelar ett bidrag på 25 000 kr till SÅF för utveckling 
av föreningens verksamhet. Styrelsen beslutar om hur pengarna ska användas. 
(se punkt 6) 

d. Artikel om pannsäkerhet till SÅF-bladet 
2008-10-04 Christer kontaktar Tomas Blomström som fixar detta. 
2009-04-19. Kvarstår. 

e. Revision av vita häftet – Att skaffa ångbåt –  
2009-04-19 Klart. Kommer att publiceras på hemsidan  Tomas Blom ,Kjell. 

f. Revision av gula häftet – Rekommendationer och tips för ånganläggningar – 
 2009-04-19 Revideringen av det gula häftet får bero tills vidare.  
 Åke med hjälp av Bosse A, Tommy, Christer och Puh 
g. Sammanställning av tekniska artiklar som har funnits med i SÅF-bladet. 

2008-10-04 – Åke börjar med att ta fram vilka artiklar som är aktuella så 
kanske vi kan publicera en lista med dom och i vilket SÅF-blad man kan hitta 
dom. Sen kanske Tomas Blom har något bra sätt att föra över från papper till 
digitalt format. 

 2009-01-17 Åke har fått underlag (tidningar) från Sven. 
 2009-04-19 Kvarstår. 
h. Dialog med Sjöfartsverket gällande bestämmelser för mindre fartyg. 

2009-04-19 Kjell upprätthåller denna dialog 
i. Överföring av SÅF-info från Svens PC till CD  
 2009-01-17 – Arbetet pågår. Sven/Maggan. 
 2009-04-19 Kvarstår. 
j. Säkerhet/besiktning–  
 Kan vi göra ett ångtillägg till det som båtunionen har? Christer. 
 2009-01-17 Vilande i avvaktan på ny organisation. 
 2009-04-19 Kvarstår. 
k. Publicering av praktikjournal 

2009-04-19 – Kjell pratar Tomas Blom om förutsättningarna att lägga ut den 
på hemsidan. 



l. Föreningens PC  
  2009-04-19 Kjell bestämmer dess framtida öde eftersom Per inte behöver den  

m. Incidentrapporteringar, hur samla in, lagra, informera. 
 2009-04-19 – Åke jobbar vidare med ärendet. 
n. Kommande Båtmässor 

2009-04-19 Lennart Öholm och Olle Jarlsåker ombeds föreslå mässinnehåll 
och regler för medverkan. Kjell pratar med dem. 

o. SÅFs organisation 
Christer har föreslagit ny organisationsplan för SÅF med arbetsgrupper som 
ska kunna avlasta styrelsen.  
2009-04-19 Lämpliga ansvarspersoner för organisationsplanen som visades på 
årsmötet bearbetas till nästa styrelsemöte – Christer 

 
5 Ekonomin (balansräkning1:a kvartalet)  

Kjell redovisade det ekonomiska dagsläget som är gott 
 

6 SÅF-bladet 
Åke berättade att kommande nummer av SÅF-bladet beräknas komma ut i slutet av 
maj. 

 
7 Maskinistutbildning TF750 

Kjell berättade att 16 personer går utbildningen som är klar våren 2010. 
 
8 Disposition av kulturrådets bidrag om 25 000 kr 

Styrelsen beslutar om följande användning av pengarna: 
a. 9 000 kr i bidrag för ”förbrödringsresa” till Ångbåtsföreningen i Finland 12-16 

augusti för styrelsemedlemmar och aktiva i SÅF:s föreningsarbete enligt 
organisationsplanen. 

b. 10 000 kr till att utveckla presentationsmateriel för mässor och möten. 
c. 3 000 kr för ångmötet i Gysinge i september att förvaltas av Hans Brattberg. 
d. 3 000 kr till sommarmöte för ångbåtar i Sundbyholm 

 
9 Förslag till stadgeändringar  

Styrelsen diskuterade stadgans paragraf 18 ”övriga funktionärer” 
 

10 Kommande styrelsemöten 
a. Nästa styrelsemöte hålls som telefonmöte den 27maj kl 19.00. Kjell fixar 
b. Därefter träffas vi i samband med Gysingemötet i september. 

 
 
 
    Vid  protokollet:                              Justeras: 
                                                   

 
     Per Hilding          Kjell Nordeman 


