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Protokoll Sveriges AngbatsForening styrelsemote i Hallsberg 2015-04-26

Narvarande: Sten Ekvall, Sonja Fagerstrom, Hakan Johansson, Per Palmer,
Lars Sjostrand, Anders Svenson, Per Sjoborg och Mats Wallgren.

§ 1 Motets opynande
Motet oppnades av ordf. Hakan Johansson.

§ 2 Val av motesordforande och motessekreterare
Till ordforande valdes Hakan och till sekreterare valdes Sonja.

§ 3 Foregaende motesprotokoll
Motesprotokollet fran den 1 5 februari genomgicks, kommenterades samt lades till
handlingarna.

§ 4 Kassarapport
Anders S presenterade en kassarapport.
Summa: 141 804 kr inklusive 80 000 kr i bidrag fran Riksantikvarieambetet.

§ 5 SAF-bladet
Nasta nummer har stopptid 10 maj och utkommer 25 maj.
Beslutades att detta nummer ska tryckas i 2 000 exemplar, mot normalt 700, for att
delas ut i samband med sommarens aktiviteter. I den lilla foldern ska ett
inbetalningskort bladas in. Dar ska framga att en inbetalning som gors under sommaren
aven galler for hela 2016.

§ 6 Almedalen och Transporthistoriskt natverk
SAF representeras i ar av Anders Svenson. Vi delar en gemensam yta med
Transporthistoriskt natverk. En godsvagn kommer att fungera som seminarielokal.

§ 7 Stockholm Steam Festival
Lars Sjostrand redogjorde for arrangemangen kring Vasahamnen. SAF kommer att ha
upp till 20 kajplatser samt en flytbrygga. Ett program tas fram under varen.
Beslutades att budgetera 5 000 kronor till ved for angsluparna. Sten Ekvall kan ordna
transport samt eventuellt aven ved.

§ 8 Hostmoten i Leksand och Stockholm
Mote i Stockholm vecka 43/44 och i Leksand vecka 44/45. Kaffe och bulle/smorgas
serveras. Foranmalan kravs med inbetalning av 50 kronor per person. Som fb'redrags-
hallare fb'reslas Hans Brattberg och Tomas Blomstrom. Samma program pa bada
motena. Forslag till datum och platser klart i mitten av juli.

§ 9 Tillsattande av angpannegrupp
Gruppen ska ga igenom vilka regler som galler for angpannor, for att kunna besikta
pannornas konstruktion och utfb'rande. Forslag till deltagare: Kjell Nordeman, Hans
Brattberg, Puh Gadd. Representant fran SAF: Sten Ekvall. Det ar viktigt att gruppen
startar snarast.
Beslutades att i budgeten inledningsvis avsatta 2 200 kronor for gruppen.
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§ 10 Faststallande av budget for innevarande ar
Anders Svenson presenterade budgeten for 2015, bilaga 1, vilken faststalldes av
styrelsen.

§ 11 Ovriga fragor hdnskjutna fran arsmotet
Beslutade uppvaktningar till jubilerande angbatar:
Thomee 140 ar, samt Ophelia 130 ar - Sven Jonsson
Basingen 110 ar - Mats Wallgren och Sonja Fagerstrom
Herbert 110 ar - Per Sjoborg
Gerda 150 ar - Hakan Johansson
Motala Express 120 ar, samt S:t Erik 100 ar - i s m Stockholm Steam

§ 12 Hemsidan
Hemsidans uppdateringar ar fortfarande eftersatta. Kan en ny webmaster rekryteras?
Kan vi gora egna inmatningar? Vi bor aven puffa for Facebook-gruppen i SAF-bladet,
eftersom det ar storre chans att fa fler besokare dar an pa hemsidan.

§ 13 SAF:s framtida organisation och malsdttning
Fragan tas upp hogre upp pa dagordningen vid nasta fysiska mote.

§ 14 Rapporter fran genomforda arrangemang och planeringsmoten
Det rapporterades om det genomforda motet med Sjohistoriska angaende Stockholm
Steam.

§ 15 Ovriga fragor
Beslutades att alia styrelsemedlemmar ska skriva och publicera rapport/sammanfattning
fran genomfbrda aktiviteter for SAF:s rakning, pa SAF:s forum och/eller facebook.
Beslutades att ansvarig utgivare, Hakan Johansson, ska anges i tidningen.

§ 16 Datum for nasta styrelsemote
Framtida moten beslutades till:
Skypemote 2015-06-24 kl 18.30
Skypemote 2015-08-26 kl 18.30
Fysiskt mote 2015-10-25 kl 12.30
Fysiskt mote 2016-01-17 kl 12.30

§ 17 Motets avslutande
Motet forklarades avslutat av ordf. Hakan Johansson.

Vid protokollet Justeras

Sonja Fagerstrom Hakan lohansson ordf.


