
Protokoll styrelsemöte 2009-09-06 
Gysinge kl 11.00-12.30 

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

1 Mötet öppnades - Kjell 
 
2 Val av protokollförare – Per 
 
3 Föregående protokoll från telefonmöte 2009-05-26 var inte klart. – Kjell mfl. 
 
4 Kvarstående frågor: 

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

b. Dialog med Sjöfartsverket gällande bestämmelser för mindre fartyg. 
2009-04-19 Håkan upprätthåller denna dialog. 
Transportstyrelsen arbetar med ett förslag till nytt regelverk för ”mindre 
fartyg” som planeras träda i kraft 2011-01-01. 

c. SÅFs organisation 
Styrelsen beslutar godkänna Christers förslag till ny organisationsplan för SÅF 
med arbetsgrupper som ska kunna avlasta styrelsen.  
Planen bifogas protokollet och ska publiceras på SÅF:s hemsida. Tomas. 
 

5 Ekonomi 
Balansräkning för 2:a kvartalet bifogas.  
 

6 SÅF-bladet 
Åke drar igång jobbet med nästa nummer av SÅF-bladet så snart han kommer hem. 
Presstopp den 15/9. I vanlig ordning önskas bidrag till innehållet. 

 
7 Maskinistutbildning TF750 

Utbildningen rullar på planenligt. 
 
8 Resan till Finland 16/9-20/9  

Endast tre personer har anmält sig. Rapport från resan kommer. 
 
9 Förslag till stadgeändringar paragraf 18 

Christer skriver ett förslag till ny text att föreläggas kommande årsmöte. 
 
10 Paraplyorganisation för veteranfartyg? 

Diskuterades möjligheten till att bilda en övergripande organisation för veteranfartyg 
med MHRF (www.mhrf.se) som förebild. Vilka framgångsfaktorer kan finnas för en 
sådan organisation? (t.ex. fördelaktiga försäkringsvillkor och ökat inflytande vid 
kontakt med myndigheter?) Varför inte föreslå en ordförandekonferens för berörda 
organisationer? Vi funderar vidare på ett konkret initiativ. 
 



11 Medlemsvärvning 
Vi behöver en presentation av SÅF på ett A4-blad som kan delas ut och publiceras på 
hemsidan. Kjell? 

 
 

12 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 25/11 Kl. 13.00. Sannolikt på Anderstorpsvägen 16 i 
Solna. Håkan kollar om lokal kan disponeras där.  
För styrelsen gäller att resa till och från exklusiva styrelsemöten ersätts med tågbiljett 
2 klass eller milersättning enligt statliga regler (f.n.18,50 kr/mil). Arvode utgår inte. 
Telefonkostnader och vidimerade utlägg ersätts också. Faktura till kassören. 

 
 
    Vid  protokollet:                              Justeras: 
                                                    

 
     Per Hilding          Kjell Nordeman 


