
Protokoll från SÅF´s styrelsemöte 2010-08-10 ombord på S/S Moa i 

Söderköping 
 

 

Deltagare:: Kjell Nordeman, Åke Wahlinder, Håkan Johansson, Puh Gadd 

  

1. Ordföranden öppnade mötet  

 

2. Godkändes föregående protokoll från telefonmötet 2010-05-10.  

 

3.Söka bidrag, Torsten Nilsson har ideér från Arbetsam och Statens maritima museér. Pengarna bör 

sökas snarast (i höst) för att  kunna användas 2011. 

 

Ett starkt skäl att få extrapengar är att SÅF fyller 25 år 2011 och detta kan motiveras med att i 

samband med jubileét flera aktiviteter kan genomförs t.e.x 

 

- Internationella kontakter 

- Ångsymposium med deltagare från olika organisationer och intressen. 

- Tänkbara platser för firandet; s/s St.Erik, s/s Blidösund eller s/s Norrtälje 

 

Tidsåtgång förslagsvis Fredag-Söndag om vi skall hinna med. Föreslagen tid 29-30 oktober 2011 

 

4. SSF-möte och samverkan med SÅF 

 

Puh  "spånar" om detta och ser vad som kan göras. Jämför med MHRF. Puh, Håkan, Jens och Kjell 

bildar grupp om detta. Om BHRF vill vara med så är det ok. 

 

5. "Kanalkonferens" i Smedjebacken samt SÅF´s sommarmöte, 14 ångbåtar deltog vilket var mycket 

uppskattat 

 

6. Ekonomisk rapport från Benita angav att läget var mycket bra, alla räkningar betalda. Diskuterades 

att få ut en XL-fil med endast aktiva medlemmar, skall gamla medlemmar raderas?  

 

7. ? Glömde vi denna??? 

 

8. Reseräkningsblankett; Håkan presenterade en ny blankett vilken accepterades för användning. 

Räkningen sändes till Benita. 

 

9. Festkommite´för 25-årsjubileét. Styrelsen är arbetsgrupp för detta. Kom med förslag !!!! 

 

10. Medverkan från SÅF i europaåret för det industriella- och teknikhistoriska arkivet är ok. 

 

11. Styrelsen besökte vår lilla utställning i Visitors Center i Söderköping 

 

12. Övriga frågor 

 

- Puh meddelade att Woolfmaskinen är isärtagen och exenterstropparna var skadade. 

- En medlemsförfrågan om SÅF´s medverkan i försäkringsfrågor då medlemmar som ej är med i 



någon båtklubb har svårt att teckna försäkring på samma villkor som båtklubbsmedlemmarna. Ingen 

lösning på frågan finns för stunden. 

 

13. Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte den 12 oktober kl. 19.00 

 

14. Mötet avslutades  

 

Vid protokollet: Åke Wahlinder 

 

 

Justeras:  Kjell Nordeman 
 


