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Protokoll styrelsemöte 2019-07-03, Telefonmöte 
Deltagare:  Kjell Nordeman, Håkan Johansson, Mats Wallgren, Per Sjöborg, Anders Svenson,  

Ulf Gradén 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Till ordförande Kjell Nordeman, sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 

  

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 

Föregående styrelsemötesprotokoll. Blidösundsbolaget är inte kontaktad av Kjell. Kjell 

tar nu kontakt och kollar om möjlighet att preliminär boka 15 platser. Vilken är sista 

dag att avboka? 

Synpunkterna från Johan S har Per diskuterat med honom och anses utagerat.  

Betr. tryck och distribution av SÅF-bladet så fortsätter vi för närvarande som tidigare.  

Håkan har kontrollerat betr. arkiv på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, men 

blir för kostsamt. 

 

§ 5  Kassarapport 

 Anders S föredrog kassarapporten.  

 

§ 6 EMH, Inland Water Council info 

Vem ska vara SÅF,s representant gentemot EMH. F.n. får Anders S all info från Lars 

Palm. Anders sänder ut info till styrelsen vad som inkommit. Kan Klas Wollenz vara 

SÅF.s representant i detta. Kjell kontaktar honom. 

 

§ 7 Sommaraktiviteter, medlemsaktiviteter SÅF 

 Det finns inget konkret i Sundbyholm, och inget i Södertälje. 

Föreningen SKÅJ i Stockholm. Håkan kontaktar dem om ett höstmöte kan arrangeras 

med ångloks tema.  

 

§ 8 Almedalsveckan 

Anders S berättade vad som förevarit under Almedalsveckan. En del har diskuterats 

beträffande bevarandet av det rörliga kulturarvet, där agerandet från vår sida varit av 

stor betydelse. Betr. certifieringen av pannskötare står det i remissförslaget  

TSFS 20:XXXX Sjöfart 

Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. 

2 kap. Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

Användning och kontroll av trycksatta anordningar 

9 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller 1–5 och 7–8 kap. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta 

anordningar. 

Vad som sägs i AFS 2017:3 om kontroll av trycksatta anordningar gäller inte 

anordningar som kontrolleras av en erkänd organisation eller trycksatta anordningar 

som är avsedda för framdrivning av fartyg i inlandssjöfart. 
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§ 9 MHRF jubiléet 

Jubileet fortgår under hela året. SÅF har genom Anders Svenson överlämnat en gåva 

bestående av en skeppsklocka som skall hängas upp på MHRF.s kansli. 

 

§ 10 SÅF,s arkiv 

Per har undersökt med möjlighet om arkiv hos Depona. Mötet beslutade att gå vidare 

med Depona i Falun. En mindre arbetsgrupp bildas med Per tillsammans med Sven och 

Maggan. Mats W och Ulf G är behjälpliga från Dalarna. 

Anders S har sänt ut en handling om det praktiska i arkivering. 

 

§ 11 Ångbåtskatalog 

RAÄ har beviljat anslag till ångbåtskatalogen. Katalogen bör vara färdigställd till 

båtmässan 2020. Ett råmaterial finns framtaget. Kjell, Per startar upp detta. Viktigt att 

rätt grunddata kommer in för fartygen. Där måste rederierna ta ansvar och kolla upp. 

Övriga uppgifter hänvisas till respektive rederis hemsida 

I museiguiden finns ett visst utrymme att disponera. Något liknande kan kanske 

användas för ångbåtskatalogen. I övrigt finns merparten av uppgifter i gamla 

ångbåtstidtabellen samt i fartygsregistret på hemsidan. 

 

§ 12 Nya hemsidan 

Hemsidan fungerar bra och får anses vara klar. Avtalet är inte helt klargjort med 

Magnus. Anders S tar kontakt och ska få till ett avslut. 

 

§ 13 Rapport från panngruppen 

 Inget att rapportera. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Erik Nordewall II är i ett besvärligt läge. Föreningen Forsviks varv kommer troligtvis 

att läggas ner. Karlsborgs kommun kommer i ett sådant fall att överta ägandet. Tankar 

finns hos några personer, att på något sätt ta över och få fartyget till Mälaren. 

Medlemsaktiviteter tas upp som huvudpunkt på nästa möte. Vad kan göras för att vårda 

och värva nya medlemmar. 

 

§ 15 Nästa möte 

 2019-09-11 telefonmöte klockan 19.00. 

 

§ 16 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 

Vid Protokollet   Justeras  

 

 

 

 

Ulf Gradén    Kjell Nordeman 


