
 

Verksamhetsberättelse 2014 
 

 

Vi har nu avverkat föreningens tjugoåttonde år då vi bildades den 22 nov 1986. 

 

Föreningen hade vid årets slut 532 medlemmar, en minskning sedan föregående år med 11 

medlemmar.. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande                        Lars Jansson (t.o.m. den 15/7) 

Vice ordförande                Håkan Johansson (t.o.m. den 15/7) 

Tillförordnad ordförande  Håkan Johansson (fr.o.m. den 16/7) 

Sekreterare                     Boris Wall 

Kassör                     Anders Svenson 

Styrelseledamöter             Per Palmér 

                                          Lars Sjöstrand 

                                          Sten Ekvall 

                                          Sonja Fagerström (tillförordnad ledamot fr.o.m. den 16/7) 

 

Styrelsesuppleant             Martin Nilsson 

                                         Sonja Fagerström (t.o.m. den 15/7) 

 

 

 

I referensgruppen för ”Projekt Nationella Föreskrifter”, PNF, har under året ingått från SÅF 

Anders Svenson 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. Arbetet beräknas vara slutfört under år 2016. 

 

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 Sven Jönsson. 

 

I början av året anlitades en extern resurs för att sammanställa och distribuera SÅF-bladet till 

medlemmarna. En redaktionskommitté bildades och denna består av Sven Jönsson, Tony 

Nordesjö och Ove Arvidsson. 

 

Den 22 mars hade föreningen sitt årsmöte ombord på M/S Riddarholmen vid kaj i Stockholm. 

Konstituerande styrelsemöte samt tre ordinarie styrelsemöten har hållits på Hotell Stinsen vid 

tre tillfällen. Dessutom har fyra ordinarie styrelsemöten och tre extra styrelsemöten hållits via 

nätet. 

 

Ordinarie ordförande i föreningen, Lars Jansson, avgick av personliga skäl i början av juli och 

vid det extra styrelsemöte som hölls via SKYPE den 16 juli utsågs vice ordföranden till 

tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte. 

 

 

 



 

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 en extern resurs och trycks i cirka 700 ex för att täcka extern information till 

andra närstående föreningar och intresserade på mässor och möten.  

 

Årets sommarmöte ägde rum i Hallstahammar under helgen 11 – 13 juli då ett antal ångslupar 

samt bogserbåten S/S Rex med besättningar deltog. 

 

Den 17 februari deltog vice ordförande en konferens om bevarande av det maritima 

kulturarvet arrangerad av Norskt Fartøyvern. Konferensen hölls på Gardermoens flygplats 

utanför Oslo. 

 

Föreningen deltog för andra året i Almedalsveckan i Visby. Deltagandet skedde under 

samverkan med övriga organisationer i Transporthistoriskt Nätverk (ThN). 

 

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

ärenden: 

 Fartygsforum i Eskilstuna 

 BHRF, förbund för veteranbåtsföreningar. 

 ArbetSam, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd 

 

Vidare har vi samordnat en mässmonter för passagerarångfartygen på Museimässan i 

Norrköping. 

 

Den 5 – 6 september genomfördes ett ångmöte på Eskilstuna Stadsmuseum med många 

entusiastiska deltagare. Mötet behandlade förutom säkerhetsfrågor hur ånga kan användas i 

olika sammanhang.  

 

SÅF sökte och erhöll bidrag från RAÄ för 2014, 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 den ekonomiska berättelsen.  

 

Linghem mars 2015 

 

SÅF styrelse: 

 

 

 

Håkan Johansson Anders Svenson Boris Wall 

 

 

 

Lars Sjöstrand Per Palmér  Sten Ekvall 

 

 

 

Sonja Fagerström   

 

 

 

 



 

Organisationer som ingår i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 

 

ArbetSam Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 

BHRF Båthistoriska Riksförbundet 

EAA Experimental Aircraft Association 

JHRF Järnvägshistoriska Riksförbundet 

MHRF Motorhistoriska Riksförbundet 

MRO Museibanornas Riksorganisation 

SFF Sveriges Flyghistoriska Förening 

SSF Sveriges Segelfartygsförening 

SÅF Sveriges Ångbåtsförening 

VHS Vagnhistoriska Sällskapet 


