
Protokoll styrelsemöte 2011-01-22
Laxholmen Norrköping kl 12:00-16:00

Närvarande: Kjell Nordeman, Åke Wahlinder, Christer Huss, Håkan Johansson, 
Puh Gadd, Patrik Eriksson och Per Hilding 

1. Ordföranden öppnade mötet

2. Föregående protokoll godkändes 

3. Torsten Nilsson hälsade oss välkomna till Arbetslivsmuseum (www.arbetsam.com) 
och berättade om aktuella frågor som berör ångteknik m.m.

4. Ansökan om projektbidrag från Kulturrådet är inlämnad gemensamt med JHRF, 
MRO, SSF och SÅF. Ansökan avser utveckling av verksamhet, information 
samverkan och kompetens.

5. Kjell redovisade det aktuella läget i planerna att skapa en paraplyorganisation för 
övergripande gemensamma intresseområden avseende svenska traditionsfartyg. 
”Sveriges TraditionsFartygsFörbund”. Just nu arbetas bl.a. med förslag till stadgar och 
flera kommande möten är planerade. Planerna har mottagits positivt av inblandade 
intressenter.

6. I kontakterna med Transportstyrelsen kommer ett möte att äga rum den 9/2 då bl.a. 
ämnen som behörighet, utbildning och planerna på ”Sveriges TraditionsFartygs-
Förbund” kommer att tas upp. Håkan, Patrik och Puh planerar att närvara.

7. Kjell visade Benita’s balans- och resultaträkning. Det ekonomiska läget är gott. 
Samtidigt beslutades att utarbeta en verksamhetsplan för 2011. Kjell skriver och 
kommunicerar förslaget med styrelsen via e-post. Ett antal ämnesområden enligt 
bilaga diskuterades. Kjell skriver också en verksamhetsberättelse för 2010. 

8. Diskuterades utveckling av hemsidan. Magnus förslag till förnyad hemsida ser bra ut. 
Han uppmanas att jobba vidare med förslaget. Per skickar över styrelseprotokollen för 
publicering. Diskuterades också hur vi i fortsättningen ska ha det med annonser. Per 
föreslog att Ångbåtstidtabellen ska hittas på index-sidan. 

9. Tidpunkten för SÅF:s 25-årsjubileum i Eskilstuna planeras till 29-30 oktober. Kjell 
arbetar med förslag till program med besök och aktiviteter på Faktorimuséet och 
Munktellmuseet samt möjligheter till boende.

10.Beslutades att ändra plats för årsmötet 2011 från Norrtälje till Stockholm 26-27 mars. 
Program är under utarbetande och kommer att publiceras i SÅF-bladet och på 
hemsidan.
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11. Föreslaget sommarmöte på Baldersnäs i Dalsland tyckte styrelsen var utmärkt. Puh 
utsågs som kontaktman för arrangemanget. Han återkommer med förslag till program.

12.Beslutades att tacka nej till erbjudandet att ta hand om ROBERTS’s gamla maskin och 
en ångpump.

13.Diskuterades allmänt utveckling av framtida ångbåtstidtabell.

14.Nästa nummer av SÅF-blad utkommer i mitten av februari. Åke uppmanade som 
vanligt till bidrag för kommande nummer.

15.Patrik jobbar vidare med att uppdatera medlemsregistret utifrån Benita’s matrikel som 
anses vara den mest aktuella.  

16. Vi kör Allt För Sjön i Stockholm 2011 som vanligt i början av mars.

17.Vi kunde inte behandla Lennarts motion om”ny arbetsgrupp för valberedningen”. 
Kopia bifogas.

18.Nästa styrelsemöte blir på telefon den15 februari 19:00. Patrik efterlyste mer 
långsiktig mötesplanering.

19.Mötet avslutades.

   

 Vid  protokollet:                             Justeras:
                                                

        Per Hilding        Kjell Nordeman


