
 
 

 
Protokoll styrelsemöte 2011-07-13 

På telefon kl 19:00-20:25 
 
Närvarande: Kjell Nordeman, Christer Huss, Håkan Johansson, Karl-Anders Andersson, Anders 
Svenson och Per Hilding  
 

1. Kjell öppnade mötet 
 

2. Karl-Anders rapporterade från sommarmötet i Dalsland. 13 deltagare kom och hade en 

mycket trevlig midsommarhelg. 
 

3. Ingen i styrelsen hade ännu hört något om förra helgens ångbåtsresa till Uppsala 
 

4. Kjell redovisade samtalen med Claes Insulander om läget i planerna på ”Sveriges 

TraditionsFartygsFörbund” där han mött en ökad förståelse. Viktigt är att SWEREF 

representeras i kommande planering. Från SÅF deltog även Puh och Håkan i mötet. Vid nästa 

möte i ”Mariefredsgruppen”, någon gång i september, skall även Anders deltaga. 
 

5. Anders rapporterade om första mötet för Kulturfartygsaliansen 21 juni på Skeppsholmen. 

Syftet med nästa möte är att komplettera och uppdatera den skrivelsen, som BHRF tidigare 

lämnat in till myndigheterna, samt att därefter redigera den till en gemensam plattform för 

kommande kontakter med riksdagsledamöter, regeringsledamöter, regeringskansli och 

myndigheter samt, inte minst, medier. Nästa möte blir den 20 september kl 13 00, i samma 

lokal i Skeppsholmsgården efter lunch i kaféet intill kl. 12 00. SÅF representeras av Anders 

och ev. Håkan. 
 

6. Diskuterades det ekonomiska läget för föreningen varvid bl.a. konstaterades att EMH-

intäkterna släpar efter och att Ångbåtstidtabellen inte går ihop ekonomiskt. I övrigt är 

ekonomin OK. 
 

7. Diskuterades 25-årsjubileét i Eskilstuna. Kjell planerar vidare och efterlyser medverkande 

funktionärer. Intresserade kan anmäla sig till honom. 
 

8. En planerad politikertur på Riddarfjärden i september blir inte av i år på grund av otillräckigt 

intresse från politikerhåll. 
 

9. Diskuterades möjligheten att införa betalda annonser i våra trycksaker för att förbättra 

ekonomin. Kjell utarbetar förslag 
 

10. SÅF representeras av Anders och ev. Håkan på möte på Skeppsholmen 20/9  
 

11. Nästa möte börjar i Eskilstuna 7/8 kl 12:00 
 

12. Mötet avslutades 

    

       Vid protokollet:                              Justeras:                                                    

         

 
      Per Hilding          Kjell Nordeman 


