
Styrelseprotokoll från telefonmöte den 11/9 2012 i Sveriges Ångbåtsförening.

Närvarande: Kjell Nordeman, Christer Huss, Per Palmér, Joakim Rimér, Anders Svenson, 
Karl Anders Andersson, från kl.19.34 Håkan Johansson

§1. Kjell öppnade mötet.
§2.  Norgeresan. Karl Anders, Joakim,Anders och Kjell närvarar på mötet med Norskt 
Fartygsvern i Oslo den 28-30 sept, angående nordiskt samarbete. Våra finska kolleger 
kommer också. Kjell håller kontakten med Kjettil Skoghagen om plats, hotell mm. Karl 
Anders ordnar standar och bok som gåva.
§3. Indelning av arbetsgrupper: Anders och Håkan tar hand om myndighetskontakter och 
kontakten med andra intresseorganisationer. Kjell, Joakim och Karl Anders tar hand om 
medlemsaktiviteter. Christer och Per tar hand om teknikgruppen.
§4. Organisationsplanen behöver revideras längre fram efter att verksamhetsplanen testats.
§5. Verksamhetsplanen: Styrelsen följer den fastställda verksamhetsplanen, men var och en 
behöver gå igenom den för att fördjupa arbetet.
§6.Jocke och Maggan har skrivit ihop ett välkomstbrev.
§7.Kjell kollar ansökningstid för RAÄ anslag för 2013. Alla skall samla in idéer och maila 
runt dem för 2013 års ansökan. Ansökan skall nog vara inne ca 1 dec.
§8. Eftersom Åke Wahlinder avsagt sig sin plats i styrelsen går Per Palmér upp som ordinarie 
ledamot.
§9a. På mötet den 23 sept på Beckholmen med Ida Wedin deltar Joakim och Kjell.
§9b. Kjell representerade föreningen på Cellos begravning, och informerade om cermonin.
§9c. Almedalsveckan, Håkan och Anders kollar upp.
§9d. Deltagande på båtmässan: Vi avstår båtmässan i Stockholm under 2013 för att ev 
återkomma senare med ny inriktning på montern. Angående möjligheterna på båtmässan i 
Göteborg undersöker vi det närmare.
§9e. EMH:  Beslöts om att begära utträde, då kostnaden är stor och vi inte får något 
meningsfullt tillbaka. Kjell skriver brev till Hultqvist om att vi kommer att begära utträde. I 
samband med Norgebesöket kollar vi hur våra nordiska grannar gör med medlemskap i EMH.
§9f. Medlemsfakturering skall fortsättningsvis ske enligt Magnus och Maggans förslag.
§9g.Museemässan i Norrköping 2013, vi bjuder in de kommersiella fartygen i vårt ställe. 
Kjell, Joakim och Karl Anders kontaktar dem.
§9h. Turmässan i Göteborg diskuterades, skall vi vara med?
§9i. Munthers situation diskuterades.
§9j. Behörighetskrav för båtar över resp under 12 meter diskuterades.
§9k. Styrelseprotokollen skall så snart som möjligt ut till hemsidan.
§9l. Fimatecknare diskuterades. Anders återkommer med förslag.
§9m. Rapporten till RAÄ skall lämnas senast den 14 december 2012.
§10. Nästa möte: Hålls i Hallsberg på Stinsen den 18:e november kl 12.00
§11. Kjell förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet ordförande

Karl Anders Andersson Kjell Nordeman


