
Protokoll styrelsemöte 2009-11-25 
Solna kl 13.00-16.00 

 

Närvarande: Kjell Nordeman, Puh Gadd, Åke Wahlinder, Christer Huss, Håkan Johansson, 

och Per Hilding  

Adjungerad:  Lennart Öholm 

Ej närvarande: Jens Pettersson, Kenneth Tärndal, Maggan Jönsson. 

 

Styrelsen hälsades välkommen till MHRF:s kansli där Håkan gav oss en informativ genomgång 

av samlingsorganisationen för Sveriges motorhistoriska klubbar.  

 

1 Mötet öppnades - Kjell 

 

2 Val av protokollförare – Per 

 

3 Föregående protokoll från 2009-09-06 godkändes. 

 

4 Rapporter 

 Dialogen med Sjöfartsverket fortsätter den 26/11 vid det årliga mötet i Norrköping 

där Håkan och Puh medverkar. 

 Sjöfartsforum 2009-10-28 var ett trevligt socialt möte utan några revolutionerande 

nyheter 

 Resan till Finland 16/9-20/9 är redovisad i senaste SÅF-blad 

 Paraplyorganisation för veteranfartyg? - Inget konkret har ännu hänt. 

 Förslag till stadgeändringar paragraf 18 - Förslag bifogas. 

 

5 Ekonomi. 

Maggans noggranna månadsredovisning visar att föreningens ekonomiska läge är gott. 

Styrelsen beslutar därför att resterande medel från Kulturrådet ska användas till inköp 

av en bildkanon för mässor och andra visningar samt en dator för framställning av 

SÅF-bladet ska inköpas. Åke verkställer. 

 

Ett bidrag på ca 4.000 för Gysingemötet godkändes. 

 

6 Medlemmar 

Kjell tar fram en PowerPoint-presentation samt en liten folder om SÅF som 

hjälpmedel till medlemsvärvning. Han efterlyser underlag från övriga 

styrelsemedlemmar. T.ex. bilder och textförslag. 

 

7 Budget 2010 

Inte klart. Diskuterades olika områden att finansiera nästa år. T.ex. ökat stöd till 

regionala ångmöten och mässor samt möten med våra nordiska kollegor.  

 

8 SÅF-bladet 

Åke redovisade kommande rubriker till nästa nummer. Efterlystes artiklar om 

sjösäkerhet, behörighet och annan nautica. Några rader om SÅF:s 25-årsjubileum blir 

det också. 

 

9 Nordiskt ångseminarium? 

Diskuterades möjligheten till att arrangera ett nordiskt ångseminarium i Stockholm 

nästa sommar. Något konkret förslag fanns dock inte. 

 



10 Gysinge flottningsmuseum 

Kjell redovisade det aktuella läget för museét. Framtiden kanske avgörs inom de 

närmaste två veckorna. 

 

11 Båtmässor  

 Lennart svarar för vår medverkan vid båtmässan i Stockholm med 

ambitioner enligt tidigare år. Diskuterades detaljer i arrangemanget varvid 

bl.a. framkom önskemål om visitkort. Lennart kollar. 

 Beträffande båtmässan i Göteborg så kontaktar Lennart Kenneth för förslag 

till medverkan. 

 

12 Årsmötet 2010 

Styrelsen beslutade att årsmötet 2010 ska förläggas till Forsvik den 27 mars med 

aktivitetsprogram även den 28/3. Per undersöker förutsättningarna 

 

13 Utvecklingsplan för SÅF 

Christer efterlyste en utvecklingsplan för SÅF. Han utarbetar ett förslag till nästa 

styrelsemöte.  

 

14 Kassörsfrågan 

Eftersom Maggan inte kvarstår som kassör och ingen annan frivillig anmält sig så 

kommer Kjell att föreslå årsmötet att en bokföringsbyrå i Eskilstuna anlitas för att 

fungera som kassör samt sköta bokföring och bokslut. Kostnaden kommer att uppgå 

till ca. 25 000 kr/år. 

 

Förslag till övriga styrelseledamöter lämnas till valberedningen. Vi behöver också 

någon som sköter medlemsregistret i fortsättningen. 

 

15 Ångbåtstidtabellen 

Den kommer att skötas som tidigare år. 

 

16 Arbetssam 

Håkan meddelade att vi måste redovisa hur vi använt de medel som vi fått senast i 

februari 2010. 

 

17 Hemsidan 

Håkan ansåg att hemsidan behöver uppdateras. 

 

18 Kassörsfrågan 

På förslag av Håkan tar vi fram ett reseräkningsformulär med MHRF´s blankett som 

mall. 

 

19 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 7/2 Kl. 12.00. Sannolikt på GMÅA i Stockholm. Kjell 

undersöker. 

 

    Vid  protokollet:                              Justeras:                                                    

 

     
         Per Hilding          Kjell Nordeman 


