
 
 
 

Protokoll styrelsemöte 2012-02-17 
Hotell Stinsen i Hallsberg kl 12:00-16:00 

 
Närvarande:  
Kjell Nordeman, Åke Wahlinder, Håkan Johansson, Puh Gadd, Anders Svenson, och Per Hilding  
 

1. Ordföranden öppnade mötet 

 

2. Konstaterades att vi fått 100 000 kr i bidrag från Riksantikvarieämbetet för aktiviteter 2012 enligt 

vår ansökan (bilaga). Pengarna kommer att utbetalas i mars.  

 

3. En motion till årsmötet har inkommit (bilaga). Styrelsen föreslår att förslaget undersöks 

ytterligare, men anser att det inte är möjligt att använda RAÄ-pengar eftersom dessa är 

öronmärkta för annan verksamhet. 

 

4. Föreskriftgruppen vid Transportstyrelsen har inbjudit till remissvar ang. Transportstyrelsens 
ändringsföreskrifter om traditionsfartyg. Kjell svarar. 
 

5. Vi har via SSF fått ett förslag till historik och policy för EMH (bilaga). Vi studerar dokumentet och 
funderar på nyttan av medlemskapet  för SÅF. 
 

6. Per överlämnade en skänkt DREYER, ROSENKRANZ & DROPP- indikator numrerad 12591 till 

SÅF. Kjell tog and om den och kommer att förvara den vid ångmaskinerna i Eskilstuna. 

 

7. Anders rapporterade från Båtmässan i Göteborg och vi gick igenom programmet för kommande 

båtmässa i Stockholm. Åke tar fram ett ”reklamblad” till mässan. Håkan representerar SÅF vid 

Museimässan i Norrköping den 2-3 mars. 

 

8. Vi gick igenom SÅF:s ”ändamål” inför framtida verksamhetsplaneringsdiskussion. 

SÅF har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att 

sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att: 

- Upprätthålla en aktuell Fartygs- och slupmatrikel 

- Vara behjälplig med teknisk information 

- Samla föreningens medlemmar och båtar till träffar 

- Verka för att ångmaterielen hålls i drift 

- Vara behjälplig med materielanskaffning (Bytesbörs) 

- Hålla kontakt med berörda myndigheter och därigenom bevaka SÅF:s intressen 

 

Med denna grund analyserade SÅF:s aktuella situation med svagheter, styrkor, möjligheter och 

hot i syfte att planera föreningens framtid varvid bl.a. uttalades följande: 

-att vi bör sträva efter ökad samverkan med övriga kulturhistoriska organisationer, 

-att antalet styrelseledamöter bör begränsas till 7 

-att suppleanter och revisorer ska informeras i lika stor utsträckning som ordinarie ledamöter om 

möten, protokol och ekonomiska månadsrapporter. 

-att vi även i framtiden söker bidrag till olika verksamhetsaktiviteter. 

-att vi vidtar aktiviteter i syfte att behålla och öka antalet medlemmar och 

-att vi tydliggör värdet av medlemskap i SÅF 

-att vi utvecklar och stärker samarbetet med övriga nordiska maritima organisationer 
-att vi vidtar åtgärder för att förbättra dokumentationen om medlemmarnas ångfartyg 



9. Nästa styrelsemöte blir i telefon den 13 mars kl 19.  

 

10. Mötet avslutades. 

 

          Vid protokollet:                              Justeras:  

                                                   

 
         Per Hilding          Kjell Nordeman 

 

 


