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Protokoll fran SAP styrelsemote 2016-06-15

Deltagare: Hakan Johansson, Par Sjoborg, Anders Svenson, Mats Wallgren och Boris
Wall ( Motet per grupptelefon )

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

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

§ 3. Fo'regaende motesprotokoll
Protokollet fran styrelsemotet den 3 april genomgicks, kommenterades samt godkandes
och lades till handlingarna.

§ 4. Kassarapport (Anders)
Anders S redogjorde for foreningens ekonomi. Foreningens ekonomi ar fb'rhallandevis
god.

§ 5. Hemsidan
Annonsen i SAF-bladet om att vi soker en ny webbansvarig for hemsidan fick inget
svar. Intresset for att ta over hemsidan etter Magnus verkar vara noil. Boris W atog sig
att hora med en bekant, som kan vara intresserad att bli webbansvarig.

§ 6. Deltagande i Almedalen 2016.
SAP kommer att representeras av Anders Svenson under veckan - mandag 4/7 till
onsdag 6/7 tillsammans med de ovriga organisationerna i Transporthistoriskt Natverk.
Vagnshistoriska fbreningen kommer inte att delta. Till arets "Baksatesdebatter" var det
lattare att fa tag i deltagare.

§ 7. Rapport fran ThN ( Hakan, Anders)
Mote har hallits i maj med Generaldirektor Maria Agren och tva andra fran
Transportstyrelsen samt andra moten for planering av Almedalsdagarna.

§ 8. Rapporter fran PNF-gruppens arbete (Anders)
Ett remissutskick kommer i host innan arbetet anses som slutgiltigt.
Tillsyn av fartyg som ar K -samt T- klassade ar avgiftsbefriade. For tillsyn av rederiers
sakerhetsorganisation uttages daremot en avgift, minst 2 tim. 2 800 kr.

§ 9 Rapport fran panngruppens arbete (Sten)
Eftersom Sten E inte var narvarande behingen haft kontakt med honom fanns inget att
rapportera.

§10 . Kulturarvspropositionen hosten 2016
Ett helhetsgrepp med ett utkast om en kulturarvslag finns. Representanter fran ThN
kommer att ha ett mote pa Kulturdepartementet gallande innehallet i propositionen som
beror de omraden som beror ThNs medlemmar.
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§ 11. Sommarmote i Hallstahammar 2016.
Motet ager rum den 9 till 10 juni. En fbrfragan om bidrag fran SAP till ved tor sluparna
bar kommit. 2014 bidrog SAP med 5 tkr til l ved och annat.
Beslutades att i ar bidra med 3(tre) tkr. Hakan tar kontakt med Kjell N per telefon. Par
Sjoborg ar styrelsens kontaktperson.

§ 12. Inkommande skrivelser.
Mjorn angbatsfbrening planerar ett ungdomsprojekt. Sven Jonsson bar tillfragat SAF
styrelse om vi kan skriva ett intyg att om deras forenings tillforlitlighet.

Beslutades att SAF styrelse inte bar tillracklig kannedom om foreningen, for att utstalla
en skrivelse om foreningen. Styrelsen anser det battre att Sven Jonsson utfardar en
skrivelse eftersom ban bar battre kannedom om foreningen.

§ 13. Ovriga fragor.
Nagra Turistbyraer bar tydligen inte fatt Angbatstidtabellen i ar. Tabellen kan bestallas
pa telefon nr: 08 7712 51 00.

Anders S foreslog att ThN-foldern bor laggas ut pa var hemsida.

Sven J bar fatt lofte om att ha SAF arkiy omhordpiSt, Erik^Motet ansag att det ev. ar
en bra plats, om man kan ordna, sa att arkivet ar tillgangligt for styrelsen.

§ 14. Na'sta styrelsemote
Nastamote halls den 18 September i Hallsberg. Preliminar motesplats pa Thai-
restaurangen vid stationen.

§ 15. Motets avslutning
Ordf. Hakan forklarade motet for avslutat.

Vid protokollet Justeras

Boris Wall, sekr. • Hakan JfehAnsson, ordf.


