
 

 

 

 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2010-02-07 
GMÅA:s kontor på Beckholmen i Stockholm kl 13.00-16.00 

 

 

Närvarande: Kjell Nordeman, Maggan Jönsson, Åke Wahlinder, Christer Huss, Håkan 

Johansson på telefon, och Per Hilding  

Ej närvarande: Jens Pettersson, Kenneth Tärndal, Puh Gadd 

 

1 Mötet öppnades - Kjell 

 

2 Val av protokollförare – Per 

 

3 Föregående protokoll från 2009-11-25 godkändes. 

 

4 Rapporter 

 Det aktuella läget om dialogen med Sjöfartsverket redovisades av Håkan. Inga 

beslut har fattats. 

 Håkan redovisade dagsläget om ev. paraplyorganisation för veteranfartyg? Styrelsen 

uttalade fortsatt intresse att verka för bildandet av en sådan organisation. Kanske 

BHRF kan vara lämplig? 

 

5 Ekonomi. 

Maggans noggranna redovisning visar att föreningens ekonomiska läge är gott.  

Se bilaga. 

 

6 Kvarståend  punkter 

a) Redovisades att en bildkanon och en ”Roll up” för mässor och andra visningar samt 

en dator för framställning av SÅF-bladet har inköpts för kulturrådspengar.  

b) Kjells PowerPoint-presentation samt en liten folder om SÅF var inte klar ännu. Blir 

klar till båtmässan i Stockholm. 

c) Av tradition har ingen budget framtagits för 2010. Bör göras till nästa år. 

d) Inget Nordiskt ångseminarium under 2010 planeras. Kanske nästa år? 

e) Gysinge flottningsmuséet flyttas till Siljansfors skogsmuseum. Båtarna tas om hand 

av Siljans fartygsförening enligt senast uppgifter. 

f) Göteborg pågår. Kenneth ”Kanot” är där. Sven åkte ner med en Breding-maskin. 

Stockholmsmässan bemannas av ”Svalungen” och flera SÅF-funktionärer. Resor 

betalas efter reseräkning till Maggan. Inga arvoden utgår. 

g) Program för årsmötet i Forsvik publiceras i SÅF-bladet. Valberedningen uppmanas 

att ha erforderliga förslag till kandidater väl förberedda. 

h) Christers förslag till utvecklingsplan för SÅF var inte klar. 

i) Kassörsfrågan är ännu inte löst. Maggan och Kjell jagar vidare så att vi har ett 

förslag till lösning på årsmötet. 

j) Hemsidan kan fortfarande bli bättre. Beslutades att styrelseprotokoll och 

organisationsplan ska publiceras med lösenord för medlemmar. Tomas 

k) Blankett för reseräkning är inte klar ännu. Kjell. 

 



7 Övriga frågor 

a) Håkan redovisade sina erfarenheter från utbildningen i Kalmar. Han var nöjd. 

b) Kjell redovisade arbetet med arbetslivsmuséernas arbete med kunskapsöverföring. 

Ett arbete där vi bör medverka. Håkan bevakar detta. 

c) Årets första nummer av SÅF-bladet skickas ut i dagarna. Vi diskuterade regelverket 

för s.k. utgivningsbevis men beslutade inte om några ändringar. 

d) Ångbåtstidtabellens framtid diskuterades. Kanske vi ska verka för en gemensam 

nordisk tidtabell i framtiden? 

e) Tekniska muséet ska ha en utställning om alternativa drivmedel i slutet av maj. Vi 

lägger ut förfrågan på hemsidan om någon vill medverka. Tomas. 

 

 

8 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte som blir ett avstämningsmöte inför årsmötet tar vi på telefon  den 

16/3 Kl. 19.00. Kjell fixar telefonuppkopplingen. 

 

 

 

    Vid  protokollet:                              Justeras:                                                    

 

     
         Per Hilding          Kjell Nordeman 


