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Protokoll Sveriges ÅngbåtsFörenings styrelsemöte 2015-06-24 via Skype 
 

Närvarande: Sonja Fagerström, Håkan Johansson, Per Palmér,  

Lars Sjöstrand, Anders Svenson, Boris Wall, Per Sjöborg samt Kjell Nordeman. 

 

§  1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordf. Håkan Johansson 

  

§  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till ordförande valdes Håkan och till sekreterare valdes Sonja. 

  

§  3. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från 2015-04-26 i Hallsberg genomgicks, kommenterades samt lades 

till handlingarna. 

  

§  4. Kassarapport 

 Anders presenterade en kassarapport. 

 

§  5.  SÅF-bladet, eventuellt byte av tryckeri mm 

Tre offerter har inkommit: Tello-Gruppen, Tryckeriet Älmhult samt Norrköpings 

Tryckeri. Eftersom offerterna inte har exakt samma innehåll kommer Anders att begära 

in kompletteringar. Beslut om vilket tryckeri vi ska anlita tas vid nästa möte. 

Övrigt: 250 exemplar av det senaste SÅF-bladet har skickats till MHRF inför 

Almedalsveckan. 

 

§  6. Rapport om förberedelserna inför SÅF:s deltagande i Almedalsveckan 

Sista mötet inför Almedalen är 25/6, där Anders och Håkan deltar. Samma 

organisationer som förra året kommer att vara på plats i Almedalen, men räknas som en 

enhet när det gäller hyra mm, vilket gör att SÅF:s kostnader blir avsevärt lägre jämfört 

med förra året. Dessutom kommer Anders ensam att representera SÅF i år.  

 

§  7. Rapport om förberedelserna inför Stockholm Steam Festival 

Lars rapporterade att det är sex slupar anmälda, kajplatser är bokade och vi kommer att 

ha ett tält i anslutning till båtarna. Eventuellt kan vi få servera korv, och måste i så fall 

hitta personal till det.  

De stora båtarna tar själva kontakt med Sjöhistoriska. 

Det blir ett möte hos Lars 3/8 angående finplanering av Stockholm Steam samt 

program på höstmötena i Stockholm och Leksand (se nästa punkt). 

  

§  8. Rapport om förberedelser inför höstmöten 

Mötena i Stockholm och Leksand bör ha samma program och äga rum någon gång runt 

månadsskiftet oktober/november. Vid mötet hos Lars 3/8 tar gruppen fram förslag på 

datum samt program. 
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§  9. Kjell Nordeman rapporterar 

Ångpannegruppen har haft löpande telefonkontakter. Hans Brattberg tittar på vilka 

bestämmelser som gäller för tryckkärl. Kjell Nordeman har åtagit sig att ta reda på 

vilken myndighet som har ansvar för tryckkärl, vilket har visat sig inte vara någon lätt 

uppgift. 

Finska motsvarigheten till SÅF har börjat göra besiktningar i egen regi med 

rapportering till berörd myndighet. Även England har motsvarande upplägg. 

Frågan ska tas upp på PNF-gruppens möte i Göteborg 20/10 och i Stockholm 21/10. 

Anders kommer att delta och Kjell Nordeman kan eventuellt vara med i Göteborg. 

Övrigt av intresse: Föreningen Tomtens Vänner i Venjan försöker hitta resurser och 

kompetens för restaureringen. Försäkringsersättning har betalats ut och en slip byggts. 

Gerda i Eskilstuna genomgår en omfattande ombyggnad av ångpannan. Hon blir 150 år 

i augusti. Eventuellt kan Rex dra upp henne till Stockholm. 

För Freja krävs mycket arbete för att få henne i skick. 

Ophelia har sjösatts och tagits upp på slipen igen i samband med arbeten på slipen. 

Bernt Breding har lyckats få Masma att tillverka två besiktade och CE-märkta pannor, 

varav en ska levereras till Finland. 

Eventuellt ska Nordevall flyttas från Forsvik till Mälaren. Diskussioner pågår. 

Kjell m fl är anmälda till utbildningen T750 som eventuellt kommer att hållas på 

Sjöskolan i höst.  

 

§ 10. Uppföljning av budget 

Inget utfall klart ännu. Vi har försökt att dra ner på kostnaderna, bl a genom färre resor, 

endast en person på plats i Almedalen samt lägre allmänna kostnader där, styrelsens 

telefonersättning är borttagen. Fr o m 2016 har vi dessutom höjt medlemsavgifterna. 

Målet är en budget i balans 2016. Budgeten finns utlagd på hemsidan. 

Boris undersöker möjligheten att få bidrag från Kungafonden, t ex för projektet 

”Ångpannegruppen”, eller ungdomsverksamhet på olika ångbåtar, t ex Ejdern (se punkt 

13).  

 

§ 11. Uppvaktningar 

 Beslutade uppvaktningar till jubilerande ångbåtar: 

 Thomée 140 år, samt Ophelia 130 år – Sven Jönsson 

 Bäsingen 110 år – Mats Wallgren och Sonja Fagerström 

 Herbert 110 år – Per Palmér 

 Gerda 150 år – Håkan Johansson 

 Motala Express 120 år, samt S:t Erik 100 år – i s m Stockholm Steam 

Vid uppvaktningen överlämnas diplom och standar till ordförande eller skeppare i 

samband med en tur och bilder tas till SÅF-bladet. Diplom, som är inramat, och 

standar, som vi måste sätta ihop själva, får vi från Sven Jönsson.  

  

§ 12. Hemsidan 

 Magnus vill inte fortsätta längre, eftersom han har för mycket att göra.  
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Vi får försöka rekrytera en ny webmaster genom annonser i nästa SÅF-blad samt på 

hemsidan. 

 

§ 13. Övriga frågor 

Håkan rapporterade från möte på Sjöhistoriska 10/6. Där deltog museifolk med marin 

anknytning från Norge, Danmark och Åland och man diskuterade terminologin inom 

den marina världen. Det finns flera olika museidatabaser, även inom respektive land, 

som inte är kompatibla, vilket är ett stort problem.  

Lars rapporterade att anmälningsblanketten till Båtmässan 2016 har kommit. Vi har 

redan nu klart med en liten ångbåt som blickfång och har fått ok för en ångmaskin som 

eldas med gas, samt en vissla. 

Beslutades att anmäla SÅF till båtmässan 2016. 

Per S föreslog att Kjell Nordeman skulle tala om projektet med besiktningar av 

ångpannor på mötena i Leksand och Stockholm. Kjell ställer gärna upp om han har tid. 

Kjell berättade om en konferens om ideellt arbete på Arbetets Museum och 

Arbetslivsmuseer där ungdomar är engagerade. Ett förslag är att ha ungdomsläger på 

olika ångbåtar, t ex Ejdern, där man samverkar med fritidsgårdar eller skolor. Då kan 

man vara ute några dagar med ett tiotal ungdomar som får prova på alla arbetsuppgifter 

ombord och även övernatta där. Detta är ett projekt man kan söka bidrag för. 

Mångfaldsperspektivet är viktigt och det kan så småningom generera en föryngring av 

ångbåtsbesättningarna. 

Segelfartygsföreningen har liknande ungdomsverksamhet enligt Håkan. 

Boris berättade att Polstjärnan har gjort en sådan resa för några år sedan. Han skriver 

om detta i nästa SÅF-blad. 

Anders föreslog att varje möte bör ha en punkt för uppföljning av verksamhetsplanen,  

vilket styrelsen instämde i. En sådan punkt kommer att finnas med fr o m nästa möte. 

 

§ 14. Datum för nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte 26/8, klockan 18.30 på Skype. 

 

§ 15. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat av ordf. Håkan Johansson 

 

 

Vid protokollet   Justeras   

 

 

 

……………………………..   ……………………………. 

Sonja Fagerström   Håkan Johansson ordf. 


