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Protokoll fran SAF styrelsemote 2017-03-13

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

§ 1. Motets oppnande.
Hakan halsade de uppkopplade valkomna till kvallens telefonmote.

§ 2. Val av motesordforande och motessekreterare om ordinarie inte ndrvarar.
Paragrafen utgick eftersom bade ordinarie ordforande Hakan J och foreningens
sekreterare Boris W var narvarande.

§ 3. Faststallande av dagordningen
Dagordningen for motet godkandes.

§ 4. Foregaende motesprotokoll.
Protokollet fran den 22 januari, gicks igenom, kommenterades, godkandes och lades till
handlingarna

§ 5. Kassarapport.
Anders S presenterade kassarapporten. Bokslutet nailer pa fardigstallas.
SAF har aven i ar sokt bidrag fran RAA, men har annu inte fart nagra indikationer om hur
stort bidrag vad foreningen eventuellt far.

§ 6. Rapport om pdgdendeprojekt: PNF, RUBB, Panngruppen, Almedalen
kulturarvspropositionen mm.

PNF (Projekt Nationella Foreskrifter) / Anders S rapporterade om gruppens arbete.
Propositionen skall vara klar den 1 juni 2017. Tillsynen av fartygen ar numera
kostnadsfri for K- och T-markta fartyg. Den 8 febr. var Hakan J pa mote ang. RUBB
(Projekt Regeringsuppdrag Behorigheter och Bemanning)

Panngruppen / Kjell N som ingar i panngruppen ar pa forslag att valjas in i styrelsen pa
SAF arsmote.
Beslutades att en enig styrelsen ar for panngmppens fortsatta arbete

Almedalen. / Arrangorerna har erbjudit Transporthistoriskt Natverk en alternativ plats
till den plats vi haft de senaste aren. Den alternativa platsen ar ej aktuell av olika
orsaker. (Hakan J)

Kulturarvspropositionen / Tva motioner har lamnats in - en fran Centerpartiet och en
fran Sverigedemokrateraa, dessa beror den uteblivna formuleringen om lagskydd av det
rorliga kulturarvet. (Hakan J)
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§ 7. Genomgdng av drsmoteshandlingarna
Verksamhetsberattelsen samt verksamhetsplanen / Hakan och Anders arbetar med dom
och kommer att skicka ut dem till styrelsen senast pa torsdag. Dokumentationen
kommer att skrivas under fore arsmotet.

Budgeten ar svar att fardigstalla eftersom vi inte vet hur mycket vi ev. far fran RAA.

§ 8. Valberedningens forslag
Forslaget gicks igenom och diskuterades.

§ 9. Sommarmote 2017
Torshalla fyller 700 ar. Rex har hemmahamn dar, och kostnaden for SAF kommer att
inte att bli sa stor, eftersom Eskilstuna kommunen kommer att sta for merparten av
kostnaderna.

§ 10. Sommarmote 2018
Dalslands kanal fyller 150 ar nasta ar och kommer att fira detta i juni manad. En
inbjudan har kommit fran Benny Ruus. (Vd for kanalbolaget)
Beslutades att SAF "prelimindrt" tackarja till huvudarrangemanget.

§ 11. Ovrigafrdgor
Anders / Parmgmppen onskar att gora en video som information. Styrelsen anser att i
forsta laget att ett pappersdokument tages fram for sedan kunna utvecklas vartefter
panngruppens arbete fortskrider.
Beslutades att SAF styrelse anser att panngruppens arbeta dr mycket viktigt och att det
skall fortskrida.

Nasta styrelsemote bor hallas i borjan pa maj i Hallsberg. Datum bestams senare.

Vid protokollet Justeras

Boris Wall, sekr. Hakan Johansson, ordf.


