
Protokoll Sveriges AngbatsForening styrelsemote i Hallsberg 2017-01-
22
Narvarande: Hakan Johansson, Per Sjoborg, Anders Svenson, Mats Wallgren per telefon pa punkterna

5 -15. Anma'lt forhinder: Mats Wallgren, Sten Ekvall, Boris Wall.

Adjungerade; Pertti Nuottimaki, Sven Jonsson, Maggan Jonsson

§1 Motets oppnande

Motet oppnades av ordforande Hakan Johansson

§2 Val av motesordforande och motessekreterare

Till ordforande valdes Hakan och till sekreterare valdes Maggan

§3 Foregaende motesprotokoll

Motesprotokolet fran 31 oktober 2016 genomgicks och lades till handlingarna.

§4 Kassarapport

Anders presenterade ett preliminart bokslut och det blir ett positivt resultat for 2016. Sven

och Maggan aterkommer snarast till Anders med en inventeringsrapport

§5 Hemsidan, medlemsregister

Diskussion om olika alternativ for foreningens hemsida, medlemsregister och fartygsregister.

Per, Sven o Maggan fick i uppdrag att ta fram ett behovsunderlag som kan presenteras for

olika leverantorer av datalosningar. Leverantorer som diskuterades var nuvarande losning,

Batunionen och det register Gunnar Carlsson i BHRF arbetar med att ta fram.

§6 Oeltagande i Almedalen

SAP kommer delta i Almedalen i ar tillsammans med ovriga deltagare inom

Transporthistoriskt natverk (ThN). Hur det blir na'sta ar ar oklart da avgifterna da troligen blir

betydligt hogre.

§7 Transportstyrelsens RUBB-projekt

Projekt for att se over regler for behorigheter och bemanning. Projektet ska modernisera, ev

forenkla och se till att begrepp stammer overens med de som anvands inom PNF. Forsta

mote 8 februari. Flera angfartyg kommer vara representerade pa motet. Anders har a'ven

vidtalat Ingvar Kronhamn att vara med i gruppen.

§8 Rapport fran ThN (Transporthistoriskt Natverk).
En skrivelse om det rorliga kulturarvet ar ute pa remiss. Rutger Palmstierna har paborjat en
skrivelse som ska skickas till olika tidningar for att va'cka debatt om att fartygen inte berors i
skrivelsen.

§9 Rapport fran PNF-gruppens arbete
Anders meddelade att andrade lagregler tidigast trader i kraft i maj.

§10 Rapport fran Panngruppens arbete och uppfoljning av Angmotet i Eskilstuna
Utvardering av motet i Eskilstuna bor goras pa det mote Hakan och Per ska ha med
panngruppen 30/1.

§HKulturarvspropositionen hosten 2016
Se§8

§12 Allt for Sjon 2017
Ingen bat i SAF's monter i ar, Hjerter Kung kommer vara pa det allmanna utrymmet. Fokus i
SAP' monter blir pa pannor och maskiner.



§13 EMH - SAF medlemskap?
Det ar kanske dags for SAF att ater ga med i EMH (European Maritim Heritage). Anders
kontaktar Anders Berg

§14Arsmotesplanering (Hakan)
Blir i Vasteras 18 mars i Vastmanlands museums lokal Karlsgatan 2. Hakan har a'nnu inte fatt
ok fran Tony Nordensjo om att han ska halla foredrag. Hakan skriver underlag till na'sta SAF-
blad sa att kallelsen kommer med i det.

§15 Inkommande skrivelser

a. Sjohistoriska Museet angaende nominering av "Arets industriminne 2017"
Forslag att nominera Christer Strandell/Stockvik. -Senast 20/2
Dags att soka bidrag hos Sjohistoriska - senast 15/3
Hakan skickar underlag for bada punkterna till Maggan for att hon ska la'gga ut info
om det pa hemsidan.

§16Ovrigafragor

a. Inlamnad ansokan till RAA om administrationsbidrag for ar 2017
Ansokan ar insa'nd till Riksantikvarieambetet.

b. Arkivet
Per har varit i kontakt med Depona i Falun och da'r kostar det 200:-/ar och hyllmeter.
Per fick i uppdrag att a'ven kontrollera med arkiv i Stockholmsomradet.

c. Swish
Konstaterades att sa lange vi har Nordea som bank ar det for dyrt att ansluta
foreningen till Swish.

d. Prylmarknad
Ove Nilsson pa Gotland har inkommit med forslag om att man skulle anordna nagon
plats/container dar olika personer kan la'mna angforemal till forsaljning till
medlemmar.

e. Generator i Forsvik
Foreningen har en generator staende i Forsvik och den riskerar att flytas utomhus.
Anders ska skicka bilder till Sven
Sven ska kolla med Ingvar Arvidsson om museet i Finspang eller museet i Eskilstuna
ar intresserade att ta hand om den.

§17 Valberedningen
Vilka mandat som utgar gicks igenom och olika forslag pa personer att kontakta diskuterades.

§18 Na'sta styrelsemote
Mote for att faststalla arsmoteshandlingar blir per telefon 13 mars klockan 19.

§19 Motets avslutning
Motet forklarades avslutat av ordforande Hakan Johansson

Vid protokollet

Maesan Jonsson 'Hakan Joharisson ordforande


