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Protokoll Sveriges ÅngbåtsFörening, Årsmöte i Karlstad 2018-03-17 
 

Närvarande: Håkan Johansson, Ulf Gradén, Kjell Nordeman, Per Sjöborg, Anders Svenson, Boris Wall, 

och Mats Wallgren. 

 

Innan mötet förevisade ångbåtssällskapet i Karlstad m/s Tingvalla och s/s Polstjärnan vid 

Lambergskajen. Ett stort tack till föreningen!  

Vid årsmötet deltog 7 personer från styrelsen, samt ca 20 medlemmar. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordf. Håkan Johansson 

 

§ 2. Mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordningen 

 Kallelse har utgått enligt stadgarna och mötet godkände detta. 

 Dagordningen godkändes. 
  

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande valdes Håkan och till sekreterare valdes Ulf. 

  

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Sven Jönsson och Kjell Nordeman valdes till detta 

  

§ 5. Godkännande av eventuella fullmakter 

 Inga fullmakter presenterades 

 

§ 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017samt ekonomisk berättelse för samma tid 

Verksamhetsberättelsen utdelades och genomlästes enskilt. Kommenterades av 

ordföranden vad gällde olika projektgrupper där SÅF deltagit tillsammans med 

transportstyrelsen. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna 

Den ekonomiska berättelsen genomgicks och kommenterades av Anders S. Föreningen 

har tappat något i medlemsintäkter 2016-2017. 

  

§ 7. Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen upplästes. 

 

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017 

Resultat- och balansräkningen fastställdes. Resultatet från 2017 överförs i ny räkning  

till 2018 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 

  

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan fram till årsmötet 2019  

Verksamhetsplanen presenterades och fastställdes 

 

§ 11. Eventuellt inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut 

 Inga motioner hade inkommit till styrelsen  
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§ 12. Fastställande av årsavgift för år 2019 

 Mötet beslutade bibehålla nuvarande årsavgift 225kr resp. 250kr  

  

§ 13. Val av ordförande för ett år 

Håkan Johansson hade avböjt omval.  

Kjell Nordeman valdes till ordförande på ett år. 

 

§ 14. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år samt ett fyllnadsval på ett år 

 Mats Wallgren samt Per Sjöborg omvaldes på två år. 

 Håkan Johansson valdes på ett år 

 

§ 15.  Val av två suppleanter för en tid av två år  

 Boris Wall omval 2 år 

Sture Leandersson nyval 2 år 

Styrelsen består således av 9 personer inklusive suppleanter. 

 

§ 16. Val av en revisor samt en revisorssuppleant för en tid av ett år 

 Som revisor valdes Karl Anders Andersson, som suppleant Maggan Jönsson 

 

§ 17. Val av valberedning för en tid av ett år 

 Till sammankallande valdes Sven Jönsson. Som övrig valdes Pertti Nouttimäki. 

 

§ 18. Arvode och ersättning till styrelseledamöter och andra uppdragstagare 

 Inga arvoden utgår till styrelsen, enbart ersättning för direkta utlägg. 

 

§ 19. Panngruppen 

Kjell Nordeman berättade om panngruppens arbete där också Jan Burell samt Hans 

Brattberg ingår. Panngruppen är behjälplig med att diskutera och besvara frågor från 

medlemmarna. Föreslogs att kommande årsmöte förläggs till Eskilstuna i samband med 

panngruppens arbete. Styrelsen undersöker inför nästa årsmöte den möjligheten. 

 

§ 20. Övriga frågor varom beslut ej kan fattas samt information från styrelsen 

 Den 26.e augusti firas 200 års jubileum av ångbåtstrafik i Sverige. Detta kommer att 

genomföras med en jubileumskortege med ångbåtar från Riddarholmen till 

Drottningholm där kortegen vänder och går tillbaks till Riddarholmen. Per Sjöborg 

berättade vad som pågår i SÅF.s planering beträffande deltagandet av jubileet. 

 

 Sven och Maggan informerade om kulturarvsdagarnas jubileum i Forsvik 8-9 

september. Detta får diskuteras om det är något SÅF skall engagera sig och deltaga i. 
 

 Dalslands kanal firar i år 150 år. Info och program finns på Dalslands kanals hemsida. 

SÅF deltar där inte som förening, utan där enbart enskilda medlemmar. 

 

 Övriga evenemang finns på Sven.s lista på SÅF,s hemsida. 

  

Medlemsvärvningsbroschyren är snart slut. En ny, eventuellt omarbetad, bör tas fram. 
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Bernt Larsson, en av SÅF.s hedersmedlemmar har avlidit. Sven Jönsson berättade om  

Bernts engagemang med ånga. Bernt hedrades med en tyst minut.  

 Till SÅF–bladet efterlyser Sven bidrag med material och texter från alla medlemmar. 

 

Ångslupen Tomten som brandskadades svårt är under återuppbyggnad på Mälaröarnas 

båtvarv. Finansieringen är bara delvis löst. Förhoppningen är att Tomten skall vara i 

sjön till år 2019. 

 

 Ordföranden informerade om PNF (Projekt nationella föreskrifter) samt Rubb 

(Regeringsuppdrag bemanning och behörigheter). Detta innebär stora förändringar, och 

alla bör informera sig om innebörden av bestämmelserna på Transportstyrelsens 

hemsida, under regler för nationell sjöfart.  

 

Diplom och standar utdelades till Freja på Fryken som fyllt 150 år 

 

Forsvik, Håfreström VI, Siljan samt Sprängaren som också har jubileum, uppvaktas vid 

senare tillfälle.  

 

Då inget mer fanns att diskutera avtackades Håkan för sina fyra år som ordförande med 

boken om Engelbrekt 150 år. 

 

Kjell tackade för förtroendet att bli föreningens ordförande och övertog 

ordförandeklubban. 

 

§ 21. Mötets avslutning 

 Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

  

 

 

Vid protokollet   Justeras   

 

 

 

……………………………..   ……………………………. 

  Ulf Gradén    Håkan Johansson ordf. 

 

 

 
Justeras    Justeras 

 

 

 

………………………………  …………………………….. 

Sven Jönsson    Kjell Nordeman 

  


