
 
 

 
 

Verksamhetsberättelse 2012 
 

 
Vi har nu avverkat föreningens tjugosjätte år emedan vi bildades den 22 nov 1986. 
 
Föreningen hade vid årets slut 512 medlemmar. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande         Kjell Nordeman 
Vice ordförande Håkan Johansson 
Sekreterare  Karl Anders Andersson 
Kassör  Anders Svenson 
Styrelseledamöter Christer Huss 
  Joakim Rimér 
  Åke Wahlinder (t.o.m. augusti) 
Styrelsesuppleanter Per Palmér 
  Magnus Lundgren 
  
 
Året har inneburit stora utmaningar för föreningen. Allt fler kostnader och krav ställs från 
myndigheter. Säkerheten är viktig, men kan säkerställas på annat vis än genom dyra 
myndighetsinspektioner. Därför har SÅF tillsammans med BHRF, Föreningen Stiftelsen 
Skärgårdsbåten, SSF och en del andra ångbåtsföreningar inlämnat en skrivelse till 
Kulturdepartementet samt Näringsdepartementet om bl.a. begäran om reducerade 
besiktningsavgifter för traditionsfartyg. Skrivelserna har resulterat i förslag på nya regler från 
transportstyrelsen med delvis reducerade avgifter. 
 
Vi har rönt stort intresse vid vår medverkan på båtmässan i Göteborg samt andra evenemang 
men behöver dock ständig hjälp att hitta nya medlemmar och ångfartyg/båtar som inte är med 
i vårt register. I vårt register finns ca 250 svenska ångfartyg och alltför få medlemmars 
ångfartyg finns beskrivna på hemsidan, varför vi satt igång ett projekt att systematiskt 
dokumentera medlemsfartygen.  
 
Hemsidan sköts av Magnus Lundgren med bidrag av Tomas Blom. Medlemsregistret sköts av 
Magnus Lundgren och Maggan Jönsson. Utskick till nya medlemmar hanteras av Joakim 
Rimér samt Sven Jönsson. 
 
Under året har vi haft årsmöte i Göteborg och 9 protokollförda styrelsemöten samt flera 
telefon- och e-postsamråd.  
 
Medlemstidningen SÅF-bladet har utkommit med 4 nummer varav, den nu från SÅF skilda 
Ångbåtstidtabellen skickades med som bilaga till nummer 4. Framställning av SÅF-bladet 
sker genom Åke Wahlinders försorg och trycks i 1000 ex för att täcka extern information till 
föreningar, tidningar och utdelas även till intresserade på mässor och möten. 
 
Två sommarmöten i Hjälmare Docka och Rastaholm har genomförts med flera slupar och 
många intresserade. 
 
 



Under året har styrelsen beslutat om föreningens utträde ur EMH, eftersom avgiften och 
medlemskapet gav allt för lite tillbaka. Istället har vi själva inlett ett internordiskt samarbete 
med Norge och Finland, som resulterade i ett gemensamt möte i Oslo hos Norsk Fartøyvern. 
Samarbetet kommer under 2013 att följas upp av ett möte i Helsingfors där även Danmark 
inbjudes. 
 
Under året har SÅF-medlemmar deltagit i arbetsgrupper för i ångbåtsrörelsen angelägna 
ärenden; 

 Fartygsforum  
 BHRF, förbund för veteranbåtsföreningar. 
 ArbetSam, Arbetslivsmusernas samarbetsråd 

 
Vidare har vi samordnat en mässmonter för passagerarångfartygen på Museimässan i 
Norrköping. 
 
I maj hade vi en uppskattad konferens tillsammans med Eskilstuna Stadsmuseum om ånga 
och dess användning. 
 
Försäljningen sköts av Leif Gunnerud.,  
 
Årsmötet hölls den 24 mars på Sjöfartsmuseet i Göteborg med efterföljande guidning. Innan 
dess träffades vi på ångaren Bohuslän för en uppskattad runtvisning. 
 
SÅF har sökt bidrag från RAÄ för 2013, för att kunna utveckla den kulturhistoriska 
verksamheten, samt samarbetet med grannländer inom ånga. 
 
Föreningens ekonomi framgår av bifogad ekonomisk berättelse.  
 
 
Eskilstuna mars 2013 
 
SÅF styrelse: 
 
 
 
Kjell Nordeman Joakim Rimér  Christer Huss 
 
 
 
Per Palmér  Håkan Johansson   Anders Svenson 
 
 
 
Karl Anders Andersson 
 
Anm. 
BHRF Båthistoriska Riksförbundet 
SSF Sveriges Segelfartygsförening 
EMH European Maritime Heritage 
RAÄ Riksantikvarieämbetet 
Verksamhetsberättelsen justerad enligt årsmötets beslut. 


