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Protokoll från Sveriges Ångbåtsförening Styrelsemöte den 3 april 2016 i Hallsberg 

 

Deltagare:  Anders Svenson, Jan-Christer Sjö, Per Sjöborg, Sten Ekvall samt Boris Wall 

§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av v. ordf. Anders Svenson, som hälsade deltagarna välkomna särskilt vår nya 
styrelsemedlem Jan-Christer Sjö. 
 

§ 2. Val av ordf. samt sekreterare för mötet. 
Till mötesordförande för mötet valdes Anders Svenson. Boris Wall valdes till sekreterare för 
mötet. 
 

§ 3. Presentation av nya styrelsen  
Var och en presenterade sig i styrelsen. 
 

§ 4. Föregående styrelseprotokoll 
Styrelseprotokollet från den 17 januari, 2016 gicks igenom, kommenterades, godkändes och 
lades till handlingar. 
 

§ 5. Kassarapport 
Anders rapporterade att hittills har det kommit in 101, 274 kr i medlemsavgifter. 120 tkr har 
budgeterats för 2016. Övriga ekonomin genomgicks gemensamt. Vi har fått ett bidrag på 
80,000 från RAÄ, för 2016 . 
Beslutades att en förenklad ”kassarapport” skickas ut till styrelseledamöterna, per e-mail, före 
kommande styrelsemöten. 
 

§ 6. Såf-bladet 
 Föreningens kostnad har minskat efter byte av tryckeri. Inget övrigt fanns att rapportera. 
 
§ 7.  Hemsidan 

SÅFs hemsida måste åtgärdas. Vi behöver någon som kan underhålla sidan. Beslutades att 
styrelsemedlemmarna söker någon lämplig administratör. 
 

§ 8. Rapport från Ångpannegruppens arbete. 
Sten Ekwall informerade om gruppens arbete. En hel del arbete återstår. Beslutades att 
fortsätta med arbetet och att ta fram en checklista för egenkontroll. Mötet ansåg att gruppen 
bör vara klar med arbetet vid nästa styrelsemöte. 
 

§ 9. Rapport från Transporthistoriskt Nätverk, riksdagsmotioner, möten mm. 
ThN har via ett antal riksdags män lämnat in 5 st. motioner till riksdagen. Anders S 
rapporterade att ett antal av motionerna har fått avslag. SÅF kommer att tillsammans med de 
övriga föreningarna i ThN , att jobba vidare med att försöka att påverka våra politiker för att 
underlätta för föreningarna att bevara vårt rörliga kulturarv. 

 

§ 10. Rapport från PNF-gruppens arbete 

Arbetet börjar nu ta form. En internremis är på gång. Det skall vara en genomgång över 
dagsläget den 2 maj i Stockholm och 3 maj i Göteborg. Man kan gå in på  
https://service.projectplace.com/pub/swedish.cgi/0/1095441735?op=pm&o=PublicwebExter
nal_documents&tab=PublicwebExternal_documents&m=pubweb  
Här kan man se de dokument som finns i dag. Inget är ännu fastställt i sin slutliga form. 

https://service.projectplace.com/pub/swedish.cgi/0/1095441735?op=pm&o=PublicwebExternal_documents&tab=PublicwebExternal_documents&m=pubweb
https://service.projectplace.com/pub/swedish.cgi/0/1095441735?op=pm&o=PublicwebExternal_documents&tab=PublicwebExternal_documents&m=pubweb
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§ 11. Almedalen 2016 
SÅF kommer att medverka i Almedalen även i år under måndag till onsdag. Anders S 
representerar SÅF. 
 

§ 12. Genomgång av budget och verksamhetsplan. 
Budgeten för kommande verksamhetsår presenterades av Anders S och godkändes av mötet. 
Verksamhetsplanen genomgicks. 
 

§ 13. Sommarmöte i Hallstahammar 2016. 
Sommarmötet kommer troligen att vara andra veckan i juli. Beslutades att Anders S kontaktar 
Kjell N om eventuellt deltagande av SÅF i Hallstahammar. 
 

§ 14. Övriga frågor. 
Beslutades att avgiften för kommande SÅF-arrangemang  skall tas ut vid anmälningen. 
 

§ 15. Mötets avslutning. 
 Mötet förklarades avslutat av ordf. Anders S. 
 

 

 Vid protokollet:  Justerat: 

 

 

 Boris Wall, sekr.  Anders Svensson, v. ordf. 


