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Protokoll Sveriges AngbatsForening styrelsemote via telefon 2016-10-31

Narvarande: Hakan Johansson, Per Sjoborg, Anders Svenson och Mats Wallgren.

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

§ 2 Val av motesordjorande och mutessekrelerare
Till ordfbrande valdes Hakan och t i l l sekreterare valdcs Anders.

§ 3. Foregdende motesprotukull
Motesprotokollet fran den 18 September genomgicks. Hakan har talat med Boris om
hemsidan. Boris skall aterkomma.

§ 4. Kassarapport
Anders S presenterade en kassarapport.

~

§ 5. SAF-bladet
Vi har fatt en offert fran TELLOGRUPPEN. Bedomningen ar att vi kvarstar hos
nuvarande tryekeri.

§ 6. Hemsidan
Vi skall kontakta Gunnar Carlsson, har en datafirma, ar med i BHRF och
Vagnhistoriska Sallskapet om han ka ataga sig att gora en hemsida och vad det kommer
att kosta.

§ 7. Rapport fran ThN mote den 28/10
Anders informerade. 9 September var nagra fran ThN uppe pa Kulturdepartementet for
att torsoka paverka kulturarvspropositionen.
ThN bearbetar riksdags ledamoter att skriva motioner om det rorliga kulturarvet.

§ 8. Rapport fran PNF-gntppens arbete
Foreskrifterna var pa extern remiss t o m 2 1 oktober 20 1 6. De trader i kraft i mars 20 1 7
om de lagandringar som behovs hinner faststallas. De skall tillampas fran 1 januari
2018 tor tidigare certifierade fartyg och 1 januari 2019 tor ocertifierade som nu skall
inarbetas i tillsynssystemet.
Detta galler framst alia fartyg 5 - 1 5 m langd som kor upp t i l l 12 passagerare. Det b l i r
ca 5000 nya fartyg som skal l in i systemet. Man raknar med att det b l i r omfattande
registring med sjalvdeklaration som skal l inarbetas i systemet.

§ 9. RUBB
Transportstyrelsen har aven paborjat oversyn av de nat ionel la reglerna tor behorigheter
och bemanning- Projekt RUBB. Projektet ar i sin uppstartfas.

§ 1 0. Vintermote i Eskilstitna den 14jan 201 7
Ett medlemsmote ar planerat i Eski ls tuna med angkorning av de stationara maskinerna,
rapport fran Anggruppen samt information om bygget av en angbil i programmet som
inte ar helt klart.
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§ 1 1 Almedalen 2-9/7 2017
Beslut att vi skall medverka i Almedalen med ovriga inom ThN.

§ 12 Batmassan "Alltfur sjon " den 3-12 mars 2017
Beslut att vi skall medverka i A l l t tor sjon.
Ansvarig Per Sjoborg kontaktman med Sven Jonsson. Budget 15 000 kr.

§ 13 Arsmote 2017, rid och plats
SAP arsmote bestamdes t i l l lordagen den 18 mars 2017 i Vasteras.
Hakan tar kontakt med Tony om han kan prata om angkraftverk.

§ 14 Ovriga fragor
Det visade sig att vi inte kan ha vart a rk iv pa fyrskeppet Finngrundet. Ett nytt torslag ar
att vi kontaktar ett toreningsarkiv som l inns pa Hera stallen i landet. Sveriges
segeltartygstorbund anvander det.

§ 15 Datum for ndsta styrelsemote
Nasta styrelsemote 22 januari 2017 i Hallsberg. Valberedningen samt revisorn bjuds in.

§ 16 Motets avslutande
Motet torklarades avslutat av ordf. Hakan Johansson

Vid protokollet Justeras

Anders Svenson / Hakan J/Qhansson ordf.

-


