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Protokoll från SÅF:s årsmöte  
lördagen den 18 mars 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås 

 
§ 1. Mötets öppnande 

Årsmötet öppnades av ordf. Håkan Johansson 

  

§ 2 Mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordningen     

Mötet godkände dagordningen och fann att det varit utlyst i god ordning. 

  

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Håkan Johansson föreslogs och valdes som ordförande för mötet. Mats Wallgren 

föreslogs och valdes som sekreterare för mötet. 

 

§ 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

Sven Jönsson och Tommy Skogberg föreslogs och valdes till justeringsmän och 

rösträknare på årsmötet. 

 

§ 5. Godkännande av eventuella fullmakter 

Inga fullmakter förelåg. 

 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt ekonomisk berättelse för samma tid 

Verksamhetsberättelsen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

Den ekonomiska berättelsen genomgicks. 

 

§ 7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Fastställande av Resultat- och Balansräkningen för år 2016 

Resultat- och Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan fram till årsmötet 2018  

Verksamhetsplanen för 2017 fram till årsmötet 2018 genomgicks och fastställdes. 

Noterat är att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att stödja Panngruppen i dess arbete. 

 

§ 11. Eventuellt inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut. 

 Inga motioner var inkomna till årsmötet. 
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Protokoll från SÅF:s årsmöte  
lördagen den 18 mars 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås 

 
§ 12. Fastställande av årsavgift för 2018 

Årsavgiften för 2018 beslutades vara oförändrad. Alltså: 

225:- för enskilt medlemskap 

250:- för familjemedlemskap 

275:- för medlem boende i utland 

 

§ 13. Val av ordförande för en tid av 1 år 

 Håkan Johansson föreslogs och valdes som ordförande för 1 år. 

 

§ 14. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år  

Följande 3 styresledamöter föreslogs och valdes för 2 år: 

Anders Svenson, Ulf Gradén och Kjell Nordeman 

 

§ 15. Val av 1 suppleant för en tid av 2 år samt 1 suppleant för en tid av 1 år 

Mauno Määtälä föreslogs och valdes till suppleant för 2 år och Boris Wall föreslogs 

och valdes till suppleant för 1 år. 

 

§ 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant, bägge för en tid av 1 år 

 Karl Anders Andersson föreslogs och valdes till revisor och Maggan Jönsson  

 föreslogs och valdes till revisorssuppleant, bägge för en tid av 1 år. 

 

§ 17.             Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande, för en tid av 1 år  

Sven Jönsson föreslogs och valdes till sammankallande i valberedningen och  

Pertti Nuottimäki föreslogs och valdes till ledamot i valberedningen, bägge för en tid av 

1 år. 

 

§ 18. Arvode och ersättning till styrelseledamöter och andra uppdragstagare. 

Arvode utgår som tidigare med kostnadstäckning för gjorda utlägg och reseersättning 

skall utgå för det billigaste alternativet. Milersättning för bil utgår enligt av skatteverket 

fastställd norm, 18.50/mil. 

 

§ 19. Panngruppen 

Anders Svenson berättade om pannmötet i Eskilstuna och om vikten av pannans 

skötsel. Panngruppen föreslår att det tas fram en instruktionsfilm med kommentarer om 

pannskötsel. Årsmötet ansåg att ett bildspel var att föredra dels av kostnadsskäl men 

också för man lättare kan uppdatera ett bildspel. Panngruppen har diskuterat olika sätt 

för hur alla pannor skall besiktas. Drömmen är att ha en egen inspektör som kan 

godkänna men i första hand skall det vara egenkontroll som skall gälla. Sedan 

diskuterades besiktningar av inspektörer från ackrediterade firmor men årsmötet 

påpekade att det gällde ju fritidsbåtar och det får inte innebära ökade kostnader för 

SÅF:s medlemmar. Frågan från mötet var vem som egentligen äger denna fråga, 

Transportstyrelsen eller ev. de ackrediterade inspektionsfirmorna?  

Kjell Nordeman kommer i fortsättningen vara panngruppens kontakt i styrelsen.  
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Protokoil fran SAf :s Irsmote
lordagen den 18 mars 2017 pa Karisgaian 2 i Vasteras

§ 20 Ovriga fragor varom beslut ej kan fattas sanit information fran styrelsen
.Anders Svenson mtormerade om Projekt nationella toreskntter (PNF). Lagandnngarna
vantas trada i kratt 1 jimi 2011 och tillampas tran den 1 apni 2018 tor certitierade
lartyg samt fran den 1 april 2019 tor ocertillerade t'artyg.
Faityg mellan 5-15 meter som anvands yrkesmassigt som de tor hogst 12 passagerare
komnier att mga i systemet ined egenkontroll som trader i kratt 1 jurn 2017. Hakan
Johanssonredogjorde tor regermgsuppdrag lor bemanmng och behongheter (RUBB).
Sven Jonsson ville diskutera vilka krav man skall sta'lla pa en hemsida och vtlka brister
vi har pavar. Han stalldeocksafraganom Forum" skall varakvar davaldigt faskriver
nagot dar. Han undrade ocksa om batregistret var uppdaterat.

§21. Motets av s lu tn ing
Ordtorande Hakan Johansson tackade deltagarna tor visat intresse och avslutade
arsmotet.

j usteras

Mats Wallgr'en, sekr.


