
 1( 3 ) 

 
 

Protokoll Sveriges ÅngbåtsFörening styrelsemöte via telefon 2017-04-10 
 

 

Närvarande:Håkan Johansson, Ulf Gradén, Mauno Määttälä, Per Sjöborg, Anders Svenson,  

Boris Wall, och Mats Wallgren. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordf. Håkan Johansson 

  

§  2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till ordförande valdes Håkan Johansson och till sekreterare valdes Ulf Gradén. 

  

§  3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen för mötet godkändes. 

  

§  4. Föregående mötesprotokoll 

 Mötesprotokollet från 2017-03-13 genomgicks, kommenterades samt lades till 

handlingarna. 

 

§  5.  Kassarapport 

 Anders S presenterade en kassarapport. 

  

§  6. Budget 

Budgeten för 2017 föredrogs, godkändes efter justering. 

 

§  7. Fördelning av ansvarsområden Inom styrelsen (PNF, RUBB, ThN, Panngruppen, 

Almedalen, IT) 

 PNF, Anders 

 RUBB, Anders, Håkan och Mats deltar i referensgruppen 

  ThN, Håkan och Anders 

  Panngruppen, Kjell 

  Almedalen, Anders 

  IT, Per Sjöborg 

  

§  8. Rapport om pågående projekt. PNF, RUBB, Panngruppen, Almedalen, 

Kulturarvspropositionen, m.m. 

 PNF, Anders, Lagändringarna väntas träda i kraft 1 juni 2017 

 Tillämpas från den 1 april 2018 för certifierade fartyg 

 Tillämpas från den 1 april 2019 för ocertifierade fartyg 

Fartyg mellan 5-15 meter som används yrkesmässigt som de för högst 12 passagerare 

kommer också att ingå i systemet med egenkontroll  

 

 RUBB skall implementeras under 2017, Efter samrådsmöte tidigare i år har förslaget 

modifierats. Bl.a. kan en ny, begränsad behörighet för klass VIII för fartyg i inre fart 

upp till 20 meter komma att införas med kortare sjötid.  

 Remissen finns på TS hemsida under RUBB 

 

  ThN; Består av olika transporthistoriska grupper för sjö, land och flyg, se nedan. 

 

  Panngruppen; Från panngruppen har inget rapporterats. 
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 Almedalen; SÅF har deltagit under några år under transporthistoriska nätverkets 

paraply. Ett betydelsefullt och givande deltagande att skapa nätverk, träffa politiker och 

andra betydelsefulla personer. Ett deltagande som har gett mer och mer utbyte med 

åren. Veteranbilar har bl.a. använts för att dra till sig uppmärksamhet och där har 

arrangerats möten. Emellertid så har region Gotland till i år förbjudit bilar på området. 

En diskussion i detta ärende pågår mellan region Gotland och ThN. 

 

  Kulturarvspropositionen; 

 ThN har tillskrivit politiker angående att skyddet för bevarande av vårt kulturarv 

försvåras genom olika lagar. Något som nu är på remiss och kommer att tas upp i 

riksdagen någon gång i slutet av maj. Här återstår att se vad propositionen kan innebära 

för våra kulturarv. 

 

§  9. Ny hemsida 

  En kravspec. för en ny hemsida att tas upp vid nästa styrelsemöte. 

 Ett projektstöd är sökt från BHRF för upprättande av ett båtregister. Vi avvaktar besked 

från riksantikvarieämbetet om bidrag till detta. 

 

§ 10. Fråga om medlemskap i EMH (European Maritime Heritage) 

 SÅF klev av detta för ca 5 år sedan. Segelfartygsförbundet har sedan dess enbart varit 

representerade från Sverige. 

 EMH har hittills varit väldigt dominerade av Holländare i egna syften. Detta är nu på 

väg att brytas upp av de nordiska länderna, England och Tyskland.  

 En stor och betydelsefull diskussion föregår i Europa om förbud av användandet av kol. 

Vad kan det komma att innebära för en del av våra ångbåtar. 

 En fråga att fundera betr. medlemskap till nästa styrelsemöte. 

  

§ 11 Ångmöte i Eskilstuna den 22.a april 

  En del info är utskickat. Olika tåg och museet kommer att förevisas. 

  

§12 Sommarmötet 2017 

Sommarmötet genomförs i Torshälla den 8.e juli. (Torshällas 700 års jubileum som 

stad). Ångfartyget Mariefred kommer att då besöka Torshälla, Rex finns där och 

förhoppningsvis många fler ångbåtar. Mer info kommer i nästa nummer av SÅF-bladet 

i början på maj. SÅF deltar med Sven och Maggan i Torshälla hamn. Kjell Nordeman 

är kontaktperson för sommarmötet. En inbjudan skall vända sig till alla medlemmar. 

  

§13 Sommarmöte 2018 

Kanaldirektör för Dalslands kanal, Benny Ruus, har kontaktat Håkan och uttryckt 

Dalslands kanals intresse för 2018. års sommarmöte. Dalslands kanal har också erbjudit 

sig att bidra med vissa transportkostnader.  

Styrelsen funderar till nästa möte om det kan vara intressant att förlägga mötet dit. 

Håkan kontaktar Benny och berättar att vi funderar och jobbar vidare på detta. 

 

§ 14 Övriga frågor.  

  Inga övriga frågor togs upp 
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§15

16

Datum for ndsta styrelsemote
Nasta styrelsemote i Haiisberg sonclaeen den 1 l.e jum klockan 12.00

Motets avslutande
Motet torklarades avslutat av ordt'. Hakan Johansson

Vid protokollet Justeras

HakM Johansson ordf.

-


