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Protokoll styrelsemöte 2019-05-04, Hallsberg 

 

 

Deltagare: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Ulf Gradén, Per Sjöborg, Håkan Johansson,  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Kjell N hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Ordf. Kjell Nordeman, sekreterare Ulf Gradén  

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 

 2019-02-06, extra styrelsemöte 2019-02-24 

 Protokollen lades till handlingarna. 

  

§ 5  Protokoll från årsmöte och konstituerande möte 

 Protokollen lades till handlingarna. 

 

§ 6 Kassarapport 

 Anders S föredrog kassarapporten. 

 SÅF har erhållit statsbidrag till ideella organisationer från RAÄ. 

  

§ 7 Årsmötet i Eskilstuna, synpunkter 

 Dekra har sänt faktura för deras föredrag under lördagen. Ett föredrag som mest  

 baserades på landbaserade pannor. Fakturan diskuterades. 

 Mötet var genomgående bra, dock kunde SÅF varit lite generösare med förtäringen vid 

 kaffeuppehållet under söndagen.  

 Inför kommande årsmöten bör planeringen börja i god tid. Efterlyser idéer om  

 intressanta ämnen 

 

§ 8 Rapport ThN, Almedalen 

Tre personer från ThN är utsedda att sköta kontakterna med departementet om det 

rörliga kulturarvet. Ett Möte kommer att genomföras den 28.e maj.  Ett lagförslag skall 

utformas med ett utkast till lagrådet. ThN är med för att försöka påverka utformningen 

av lagförslaget innan det gåt ut på remiss. 

Ett telefonmöte betr. planering av Almedalsveckan kommer att hållas under kommande 

vecka, va 19. 

 

§ 9 EMH 

 Medlemsavgiften är nu inbetald. 

 SÅF har fått en förfrågan att inom EMH delta i Inland Water Concil. Vad innebär 

 detta? Har SÅF något intresse i detta? Verkar mest handla om den större kanaltrafiken i 

 Europa. Anders söker mer information om detta. 
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§ 10 MHRF jubileum 50 år 

 kommer att firas 6.e juni. 

 SÅF styrelsen uppdrar åt Håkan att till MHRF överlämna någon gåva. Håkan kollar om 

 lämplig present, t.ex. skeppsklocka, kan införskaffas och överlämnas. 

 

§ 11 Sea festival i Litauen 27-28 juli 2020. 

 En förfrågan har kommit om deltagande i en stor Sea festival i Litauen. Något SÅF 

 som förening inte har möjlighet att deltaga i.  

 

§ 12 Medlemsaktiviteter SÅF 

 Per kontaktar Johan Söderberg om eventuell aktivitet i Sundbyholm till sommaren. Kan 

 någon aktivitet ordnas? SÅF är i så fall beredda att bidra ekonomiskt. Per och Johan 

 får återkomma i detta. 

 Funderingar finns om ett eventuellt höstmöte ev. Maritima med S.t Erik. En ytterligare 

 idé diskuterades med en tur med Blidösund. T.ex. 31.a augusti gör Blidösund tur till 

 Nynäshamn i samband med en skärgårdsmarknad. Kjell kollar med Blidösundsbolaget

 Kjell preliminärbokar om möjligt ett antal platser. 

 

§ 13 Ångbåtskatalog 

 En ansökan om bidrag är insänt till RAÄ från SÅF 

 Turistbyråshopen distribuerar katalogen till turistbyråer i landet. 

 Katalogen bör bli aktuell till år 2020 under förutsättning att bidrag erhålles. 

 

§ 14 SÅF.s arkiv 

Per har kollat med Dalarnas Museum om hyllplats, och fått en offert per hyllmeter. 

Oklart vad offerten omfattar betr. kostnader. Per har begärt klarläggande. 

 Möjlighet finns även på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. För att få plats där 

 måste SÅF vara medlem. Håkan kollar upp detta vidare.  

 Anders kollar om BHRF har något arkiv. 

 

§ 15 Nya hemsidan 

 Hemsidan är nu färdigbyggd. Maggan har från föreningen lagt ner en stor arbetsinsats. 

 Ett avtal bör upprättas där det framgår att SÅF äger hemsidan.  

 Fartygsregistret måste vi fortsätta att uppdatera. Kjell hjälper till. 

 

§ 16 Rapport från panngruppen 

 Inte så mycket har gjorts.  

Hur täta en tub från ena sidan i en ångpanna som gått läck? Har där funnits någon 

teknik i äldre tider med ångbåtar under drift? Något för panngruppen att undersöka. 

 

§ 17 Övriga frågor 

 Sommarmöte 2020 

Strömsholms kanal firar 125-års jubileum 2020. Planering pågår inom kanalbolaget. 

Ev. ett sommarmöte i samband med detta? 
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 SÅF bladet: 

 Tryckerier har sänt en förfrågan om tryck och distribution.  

 Bertil som är med och tar fram tidningen har bra kontakt med nuvarande tryckeri. 

 Anders kollar upp om det kan utföras billigare vid något annat tryckeri. 

  

 Synpunkter om föreningen har framförts av Johan Söderberg betr. föreningens arbete. 

 Kjell, Per och Sven genomför ett telefonmöte med Johan och diskuterar föreningen. 

Något att fundera på är hur informera medlemmarna om styrelsens arbete, utöver att 

styrelseprotokollen finns på hemsidan att läsa för inloggade medlemmar. 

  

 Hur värva medlemmar till SÅF? Kan det vara av intresse att försöka ordna rabatter på 

 försäkringar för slupägare? En fråga att fundera på och ta upp till hösten. 

 

  

 

§ 18 Nästa möte 

 2019-06-12, klockan 19.00   Telefonmöte. 

 

§ 19 Mötets avslutande  

 Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 Vid Protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 …………………………   ………………………… 

 Ulf Gradén    Kjell Nordeman 

 Sekreterare    Ordförande 


