
 

Verksamhetsberättelse 2013 

 
 

Vi har nu avverkat föreningens tjugosjunde år emedan vi bildades den 22 nov 1986. 

 

Föreningen hade vid årets slut 543 medlemmar. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande         Kjell Nordeman 

Vice ordförande Håkan Johansson 

Sekreterare  Boris Wall 

Kassör  Anders Svenson 

Styrelseledamöter Per Palmér 

  Joakim Rimér 

  Lars Jansson 

  Tony Nordesjö 

Styrelsesuppleant Martin Nilsson 

   

 

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 besiktningsavgifter för 2013 och 2014 samt att även 

timpriset skall tagas bort 2015. 

 

I referensgrupp till Transportstyrelsens ”Projekt Nationella Föreskrifter”, PNF, ingår från 

SÅF Håkan Johansson, Anders Svenson, Lars Jansson och Ingmar Kronhamn. Detta avser att 

skapa ett samlat modernt nationellt regelverk och ett effektivt tillsynssystem för att skapa 

förutsättningar för en långsiktig och hållbar verksamhet både internt och för branschen samt 

ett projekt som beräknas komma senare om behörighet. 

 

Vi har rönt stort intresse vid vår medverkan på båtmässan i Stockholm 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. Medlemsregistret sköts av Maggan Jönsson. Utskick 

till nya medlemmar hanteras av Joakim Rimér samt Sven Jönsson. 

 

Under året har vi haft årsmöte i Skara och 8 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 2. Framställning av SÅF-bladet har 

skett 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. Sommarmötet 

ägde rum vid Rastaholm med ett antal flera slupar och många intresserade. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mötet i Helsingfors 

 

Under verksamhetsåret begärde föreningen utträde ur EHM, stället har vi själva inlett ett 

internordiskt samarbete med Norge och Finland, som resulterade i ett gemensamt möte i 

Helsingfors, med finska ångbåtsföreningen som värdar, i november. Samarbetet kommer 

under 2014 att följas upp av ett möte i Stockholm där även representanter från danska 

ångbåtsrörelsen inbjudes.  

 

Deltagande i Almedalsveckan 

 

Vi deltog tillsammans med BHRF, EAA, JHRF, MHRF, MRO, SFF samt ArbetSam. 

 

Under året har SÅF-medlemmar deltagit i arbetsgrupper för i ångbåtsrörelsen angelägna 

ärenden; 

 Fartygsforum i Leksand 

 BHRF, förbund för veteranbåtsföreningar. 

 ArbetSam, Arbetslivsmusernas samarbetsråd 

 

Vidare har vi samordnat en mässmonter för passagerarångfartygen på Museimässan i 

Norrköping. 

 

Under våren hade vi en uppskattad konferens ombord på s/s Saltsjön och föreningen 

genomförde ett ångmöte på Eskilstuna Stadsmuseum i oktober om ånga och dess användning. 

 

Försäljningen sköts av Leif Gunnerud. 

 

Årsmötet hölls den 23 mars på Jula Hotell i Skara.  

 

SÅF sökte och erhöll bidrag från RAÄ för 2013, för att bl a kunna utveckla den kultur-

historiska verksamheten, SÅF-bladet, sommarmöten, deltagande i Almedalen samt samarbetet 

med grannländer inom ånga. 

 

 

 

Föreningens ekonomi framgår av bifogad ekonomisk berättelse.  

 

Eskilstuna mars 2014 

 

SÅF styrelse: 

 

 

 

Kjell Nordeman Joakim Rimér  Lars Jansson 

 

 

 

Per Palmér  Håkan Johansson   Anders Svenson 

 

 

 

Tony Nordesjö Boris Wall 

 



 

 

ArbetSam Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 

BHRF Båthistoriska Riksförbundet 

EAA Experimental Aircraft Association 

EMH European Maritime Heritage 

JHRF Järnvägshistoriska Riksförbundet 

MHRF Motorhistoriska Riksförbundet 

MRO Museibanornas Riksorganisation 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

SFF Sveriges Flyghistoriska Förening 


