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Protokoll fran S AF styrelsemote 20:1 6-0 1 - 1 7 i Hallsberg

Narvarande: Sten Ekvall, Hakan Johansson, Per Palmer, Per Sjoborg, Anders Svenson,
Mats Wallgren, Boris Wall samt Kjell Nordeman

§ 1. Motets 6'ppnande
Motet oppnades av ordf. Hakan Johansson

§ 2 Val av mo'tesordforande och motessekreterare
Paragrafen utgick eftersom bade Hakan J (ordf.) och Boris W (sek) var narvarande.

§ 3. Fo'regaende motesprotokoll (Boris)
Protokollet fran styrelsemotet den 25 okt. 2015 genomgicks, kommenterades och
foljande rattelser gjordes §6 Sjogren andras till Sjostrand. § 16 Jardes Bruk andras till
Jadersbruk. Protokollet godkandes efter rattelsen och lades till handlingarna.

§ 4. Kassarapport (Anders)
Anders S redogjorde for foreningens ekonomi.

§ 5. SAF-bladet byte av tryckeri mm (Anders)
Anders S rapporterade att foreningen har bytt till ett annat tryckeri, inte pa grund av
problem med tryckningen utan problem med utskicket av tidningen. Norra Skane
Offset har tagit over och tryckt nya numret av SAF-bladet, samt haft hand om packning
och utskick. Det har fungerat bra, enligt Anders, och kommer att innebara en
inbesparing av ca.8 tkr per ar, for alia 4 utskicken.

§ 6. Rapportering fran angpannegruppens arbete (Sten/Kjell)
Kjell N redogjorde for gruppens arbete hittills. En rapport pa 28 sidor, har tagits fram
av gruppen som genomgicks. En kortare presentation av rapporten gors pa arsmotet.
Ordf. Hakan tackade for foredragningen men vi avvaktar med att ta beslut i fragan.

§ 7. Rapport fran ThN , Riksdagsmotioner, mo'ten mm (Hakan)
Hakan rapporterade fran ThN's mote den 18 nov.2015. Tre motioner som behandlar
lagstodet for det rorliga kulturarvet stod till foreningar som arbetar med det kulturella
arvet har lagts fram till riksdagen av olika riksdagsman.
Nasta mote halls i borjan av maj, 2016. Maria Agren GD Transportstyrelsen ar
inbjuden.

§ 8. Bidragsansokan ang. bidrag fran RAA for ar 2016 (Anders)
Ansokan for 2016 har inlamnats. Forra aret erholl SAP ett bidrag fran RAA pa 80 tkr.

§ 9. Arsm6te2016.
I fbrra arets budget raknades med ett underskott men det visade att foreningen gar med
en vinst. Detta pa gmnd av besparingar som gjorts bl. a. pa resekostnader etc.
Foreningens intakter o kostnader under fbrra verksamhetsaret genomgicks.
Beslutades att de s.k. "Maskinistpengarna" skall tas med i verksamhetsberattelsen.
Arsmotet 2016 halls lordagen den 19 mars i Borlange, dar konferensrum ar bokat pa
hotell Gustaf Wasa.
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Protokoll fran SAF styrelsemote 2016-01-17 i Hallsberg

§ 10. Valberedningen (Kiel!)
Sonja Fagerstrom har avsagt sig omval.
SAF skall enligt foreningens stadgar ha (minst) en ordinarie revisor.
Beslutades att vid kommande arsmotet, 2016, bor vi valja tva ordinarie revisorer. En
stadgeandring ansags det inte att vi behover gora. Tre ordinarie ledamoter skall aven
tillsattas. Valberedningens fb'rslag till styrelse skall vara klart till slutet av februari.
Forslaget skall meddelas till styrelsen!

§ 11 Forvaring av dokument.
Diskuterades hur foreningens handlingar skall insamlas infb'r framtiden.
Beslutades att Hakan kontaktar Sven Jonsson och tar del av hans asikter om hur
insamlingen av foreningens handlingar skall goras och var de skall fb'rvaras!

§ 12 Allt for sjon, 2016 (Per Sjoborg)
Beslutades att budgetera: 15 000 kr for deltagandet pa massan. Vi far lana en ang-
modellmaskin av Eskader till massan. Diskuterades om lampligheten att stalla ut en bat
pa massan som inte har en godkand angpanna. Alternativet ar att i stallet lana en
nytillverkad angpanna som ar godkand.
Styrelsen foreslog att ett "Swishkonto" anskaffas for direktbetalning pa massan.

§ 13 Ovriga fragor
Styrelsen har fatt ett tackkort for kondoleansen fran SAF till Lennart Oholms
begravning. (Hakan J)

Foreningen har tva angmaskiner, en placerad i Jadersbruk och en i Forsvik.

§ 14 Motets avslutande
Motet fb'rklarades avslutat av ordf. Hakan Johansson

Vid protokollet Justeras

Boris Wall ohansson, ordf.


