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?CJgENING<

Protokoll fran SAP styrelsemote 2016-09-18 i Hallsberg

Deltagare: Hakan Johansson, Per Sjoborg, Anders Svenson, Sten Ekvall
och Mats Wallgren

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

§ 2 Val av motesordforande och motessekreterare
Till motesordfDrande valdes Hakan Johansson och i Boris Walls franvaro valdes Mats
Wallgren till motessekreterare.

§ 3. Foregaende motesprotokoll
Protokollet fran styrelsemotet den 15 juni genomgicks, kommenterades samt
godkandes och lades till handlingarna.

§ 4. Kassarapport (Anders)
Anders S redogjorde for foreningens ekonomi. Med nagra fa, bade positiva och
negativa, undantag sa konstaterade motet att den gjorda budgeten har fb'ljts och
foreningens ekonomi vara forhallandevis god.

§ 5. SAF-bladet (Hakan)
Boris Wall har tagit in offert pa kostnaden pa produktionen av bladet men da priset
visade sig vara det dubbla mot vad foreningen betalar Bertil Persson lamnades fragan
obehandlad.

§ 6. Hemsidan (Hakan, Anders)
Da Boris inte har rapporterat om nagon som ar intresserad av arbetet som webbansvarig
for hemsidan fick Hakan uppdraget att kontakta Boris for att kontrollera om han har
nagon intresserad.

§ 7. Rapport fran angpannegruppens arbete (Sten)
Da Sten uppfattade det som att gruppens arbete har gatt i sta och att arbetet legat nere
sedan i varas fick Hakan i uppdrag att ta kontakt med Kjell Nordeman for att hora om
det fortsatta arbetet.

§ 8. Rapport fran ThN (Transporthistoriskt Natverk) (Hakan)
ThN har haft en gemensam monter under Almedalsdagarna 4-7 juli dar man anordnat
gemensamma seminarier och debatter med inbjudna politiker och tjansteman. Bland
annat debatterades starkt bevaranderatt for det rorliga kulturarvet. Samtliga debatter
finns pa YouTube. Hakan rapporterade ocksa om Kulturarvspropositionen som i host
kommer att forelaggas riksdagen. Forhoppningsvis kommer motionen att innehalla
forslag som gynnar det rorliga kulturarvet.
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§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

Rapport fran PNF-gruppens arbete (Anders)
Anders berattade att arbetet projekt nationella foreskrifter nu ar i slutskedet och att det
gar ut pa remiss under vecka 38 for att faststallas i arsskiftet och vara gallande under
andra kvartalet.

Rapporter fran den gangna sommarens aktiviteter
Per berattade om evenemangen som hallits i Hallstahammar och Stromsholms kanal.
Mats berattade om Angbatens dag och 150-ars firandet av s/s Engelbrekt i Leksand.

Rapport fran deltagandet i Almedalen 2016 (Anders)
Anders rapporterade att den gemensamma montern bestatt av en godsfinka samt 3 talt
och att nu nar ThN blivit mer kanda hade politikerna kommit fram for att diskutera
olika saker samt lovat att mer bevaka vara fragor i framtiden. Anders redogjorde ocksa
for Transporthistoriskt Natverks tema "Bevara oss vaT.

Arsmote 2017, tid och plats. (Hakan)
Styrelsen beslot att arsmotet skall hallas i Vasteras den 1 1 mars 2017. Alia fick i
uppgift att undersoka var det kan hallas samt vilket program som kan erbjudas till
motesdeltagarna.

Ovriga fragor.
Hakan rapporterade att foreningen erhallit bidrag i samband med Sune Perssons
bortgang. Hakan redogjorde ocksa for Transportstyrelsens nya projekt for nationella
foreskrifter om bemanning och behorigheter (RUBB) inom narfart och inre fart.
Per informerade att 90 medlemmar fran fb'rra aret inte har fornyat sitt medlemskap och
att han fatt i uppdrag att forsoka fa in dessa pengar. Han rapporterade ocksa att
Batunionen har ett system for medlemshantering och fick da i uppdrag av styrelsen att
kontrollera kostnaden for ett sadant upplagg. Vidare rapporterade Per att "Svens arkiv"
inte far inrymmas pa s/s Sankt Erik men att Sven har forslagit fyrskeppet Finngrundet
som lagerplats i stallet. Det beslots att kolla klimatet ombord innan beslut tas.
Per berattade att angslupen "Hjarter Kung" kommer att vara utstalld i entren under
batmassan i var och att kostnaden for detta kommer att bekostas av massan. I
fb'reningens monter kommer ingen bat att visas upp utan det kommer bli desto mer
"prylar" som skall visas. Hostmotet fb'reslogs till 14-15 januari i Eskilstuna och Hakan
fick i uppdrag att kolla mojligheterna med Kjell Nordeman. Det beslots att varmotet
skall hallas pa forsommaren och da med en ev. angbatsutflykt.
Nasta styrelsemote, som blir ett telefonmote, beslots till den 31/10 kl. 18.00.

§ 14. Motets avslutning
Ordf. Hakan forklarade motet for ayslutat.

' Hakan Jokabsson, ordf.


