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Protokoll Sveriges AngbatsForening styrelsemote 2015-10-25

Narvarande: Sten Ekvall, Hakan Johansson, Per Palmer, Per Sjoborg Anders Svenson,
Sonja Fagerstrom, Mats Wallgren och Boris Wall

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

§ 2 Val av motesordforande och motessekreterare
Till ordforande valdes Hakan J och till sekreterare valdes Boris W.

§ 3. Foregdende motesprotokoll
Protokollet fran forra styrelsemotet vis Skype den 26 augusti genomgicks, godkandes
och lades till handlingarna.

§ 4. Kassarapport.
Kassor Anders S rapporterade att bokforingen fram till oktober ar klar. Bokforingen
genomgicks och kommenterades. Hittills har ca 92 tkr inkommit for medlemsavgifter
vilket motsvarar 92 % av den budgeterade summan.

§ 5. Begaran om entledigande fran styrelsen.
Vice ordf. Lars Sjostrand ar sjukskriven pa lang tid och onskar att utga ur styrelsen.
Beslutades att entlediga Lars Sjostrand.

, / .
§ 6. Val av tillforordnad styrelseledamot efter Lars SjdgE&i.''"

Beslutades att Per Sjoborg gar in som tillforordnad ledamot fram till arsmotet 2016.

§7, SAF-bladet
Byte av tryckeri for SAF-bladet diskuterades. Problem fmns med nuvarande tryckeriet.

§ 8. Rapport fran angmotet i Stockholm den 22/10.
Sten E rapporterade att intresset for motet var stort och val mottaget av deltagarna.

§ 9. Rapport om forberedelser infor angmotet i Leksand den 29 oktober
Sonja F rapporterade om angmotet pa Engelbrekts fartygsforening.
Beslutades att pa motet dela ut SAF-bladet med ett inbetalningskort pa
medlemsavgiften.

§ 10. Rapporter fran angpannegruppens arbete.
Sten E redogjorde for arbetsgruppens arbete.

§11. Rapport fran fartygsforum den 10 oktober.
Anders S rapporterade om fartygsforum 2015 i Stockholm.

§ 12. Planering av arsmotet 2016.
Beslutades att SAF:s arsmote 2016 skall hallas, lordagen den 19 mars i Dalarna. Lokal
och program faststalls senare.
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Ars;

§13.

§14.

§15.

§16.

§17.

§18.

Protokoll Sveriges AngbatsForening styrelsemote
Budsetmote samt forberedelser till bidrassansokan for ar 2016.
Beslutades att halla ett mote under december manad for att ta fram en budget for
verksamhetsaret 2016.

Transporthistoriskt natverk (ThN)
Hakan rapporterade om ett samarbete mellan de anslutna fbreningarna. Genom att
samla vara resurser, for alia som arbetar med kulturbevarande arbeten, kan vi fa storre
mojligheter att paverka myndigheterna och fa dem att tala med varandra.
Efter var samverkan under Almedalsveckan beslutades att lagga fram ett gemensamt
motionsforslag fran ThN-gruppen som skickats till utvalda riksstadsman,
representerade av olika partier, for att de skall skriva en motion.

Hemsidan
Ingen har svarat pa uppropet i SAF-bladet om foreningens behov av en ny redaktor for
hemsidan. Fragan togs upp om att eventuellt ta in en extern redaktor nasta ar.

Ovriga frasor
Skall SAF vara med pa arets Hjulmarknad i Solna? Det ar ingen storre kostnad for SAF
att vara med. Marknaden halls lordagen den 28 december.
Beslutades att medverka, tillsammans med "Ejdern", i deras monter. *f//
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Foreningens angmaskin (Wolf) har flyttats till en lokal som disponeras av J^
Museum i Arboga kormnun, Vastmarilaiid (Vastmanlands lari).

Beslutades att uppvaktning av jubilerande fartyg, endast skall goras av fartyg och batar
som ar medlemmar i SAF.

En modell-angmaskin efterlyses for att visas upp pa massan Allt for sj on 5
2016. Boris W atog sig att ordna en maskin for massan.

13 mars

Beslutade att SAF skall delta pa Almedalsveckan 2016 sondag 3/7 - torsdag 7/7.
Almedalsgruppen konimer att ha ett forberedande mote den 23 november, 2015.

Nasta styrelsemote.
Nasta styrelsemote halls den 17 januari, 2016 pa hotell Stinsen i Hallsberg.
Beslutades att aven valberedning och revisorema kallas till motet.

Motets avslutning
Motet fbrklarades avslutat av ordf. r Hakan Johansson

Vid protokollet

Boris Wall Hakan Johansson, ordf.


