
Protokoll fort vid Sveriges Angbitsforenings styrelsesammantrade,

Tid och plats for motet: den 11 juni kl 13 i ABF's lokaler 6 Storgatan 4 i Hailsberg.

Narvarande: Anders Svenson, Hcikan Johansson, Per Sjoborg, Mauno Maattila och Kjell Nordemarv.

§ 1 Motets oppnande. Ha" kan Johansson oppnade motet.

§ 2 Val av motesordfSrande och motessekreterare. HS kan J valdes till ordf och Kjell N till

motessekr.

§ 3 Faststallande av dagordningen. Dagordningen foredrogs och faststalldes.

§ 4 Foregaende motesprotokoll. Protokollet avs den 10 april godkandes.

§ 5 Kassarapport. Rapporten foredrogs pa motet av Anders S och godkandes av motet

§ 6 Beslut om foreningens framtida postadress och sate. Motet besiot att ny adress bllr

Mardstigen 3, 544 31 Hjo (Anders S adress}.'

§ 7 Sommarmotet 2017. Kjel! N foredrog tankarna om sommarmotet i Torshalla den 8 jull

och styrelsen godkande rapporten.

§ 8 Sommarmotet 2018. Till styrelsemotet hade Benny Ruus, Dalslands kanal, bjudits in.

Benny berattade att Dalslandskanalen fyiler 150 ar nasta ar och han onskar samarbete med SAF for

att locka medlemsbatar att uppmarksamma jubileet. Medverkande batar ser man garna finns pa

kanalen mellan den 9/10 juni och fram till midsommar, dar platsen Upperuds slusstation mojligen

kan ses som ett "nav'' for gastande b^tar. Kanalen ar beredd att sta vissa transportkostnader och

kommer att inkomma med en formell inbjudan till varforenings medlemmar.

§ 9 Fartygsforum 2017. Evenemanget kommer att genomforas i Hjo den 14-15 oktober

och Transportstyrelsen kommer att medverka. Medlemmarna i var forening kommer att uppmanas

att inkomma med tips och ideer avs programpunkter vid motet.

§ 10 Kulturarvspropositionen. Hakan informerade om hur beslut tagits avs denna prop och

redogjorde for vilka politiska krafter som deltagit i processen "rorliga kulturarvet".

§ 11 P5g§ende projekt. Anders bera'ttade orn PNF (projekt nationella foreskrifter) med

hanvisning till foregSende protokolt. Styrelsens representanter berattade om projektet RUBB

(regeringsuppdrag bemanning och behorigheter) och om la'get avs detta projekt just nu.

Avs ThN berattade H&kan att natverket inte helt samlat kommer att deltaga i Almedalen nu i

sommar.

Kjell berattade om panngruppens fortsatta uppdrag med att framstalla ett bildspel med tiflhorande

ljud for att kunna anvandas som forevisntngsmaterial framledes.



Kjell deltager vid ett seminarium i Almedalen for att beratta om a"ngtekniska utbildningar avs

Sngfartyg.

§ 12 Ny hemsida. Mote beslot att ge Gunnar Karlsson ett uppdrag att inkomma med ett

forslag till ny hemsida, utgaende fr§n styreisens viljeuttring med s k " uppstyckad indelning". Per

Sjoborg a'r ansvarig for att detta genomfors.

§ 13 Friga om medlemskap i EMH. Medlemskapet diskuterades, men inget beslut om ev

ansiutning till EMH togs.

§ 14 6vriga fr^gor. Inga frSgor fanns att diskutera.

§ 15 Na'sta styrelsemote. Motet heitls den 13 September kl 18 via telefon.

§ 16 Avslutning. Ordf tackade for engagemanget vid motet och forklarade det for avslutat.

Motesordforande Iflotessekr
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