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Protokoll styrelsemöte 2020-04-23 Telefonmöte 
  

  
 

 

Deltagare:  Mats Wallgren, Per Sjöborg, Anders Svenson, Boris Wall, Kjell Nordeman (delvis) 

 Sven Jönsson (adjungerad) 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mats Wallgren öppnade mötet 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Mats Wallgren ordf. Ulf Gradén Sekreterare 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes med ett par punkter under övriga frågor. 

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 2020-03-04 

 Godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 5  Kassarapport 

Anders S redogjorde för ekonomin. Ekonomin ungefär som motsvarande tid  

föregående år. 

Anders håller på att kolla om ekonomiprogrammet kan bytas ut, till ett som skulle vara 

enklare att använda än det som idag används. 

 

§ 6 Medlemsavgift 2021  

 Medlemsavgiften föreslås oförändrad 2021. 

Hur hantera en speciell avgift för organisation (föreningar)?  Föreningar skall betala 

avgift som enskild medlem.  

  

§ 7 Rapport från Båtmässan 

 Båtmässan avlutades i förtid på onsdagen p.g.a pandemin 

Intäkterna blev ca 2700 kostnaden ca.13.000.  Några nya deltagare till föreningen. 

Under de dagar mässan pågick är uppfattningen att besökarantalet var ungefär som 

tidigare. 

Till nästa år ska hyran sänkas med 40%. Anmälan till nästa års mässa skall göras i 

augusti.  

Stockholms mässan har gjort en enkät där de önskar återkoppling från mässdeltagarna. 

  

§ 8 Nordewall II info, vad hände 

Kjell informerade att tanken var att redare i Västerås skulle överta fartyget. Strax innan 

avtalet om övertagande skulle skrivas kom en ny intressent in. Fartyget kommer nu att 

ligga i Norrqvarn där ett nytt aktiebolag har bildats, Ångbåtar AB. Uppgifterna om 

ändrat ägarförhållande kom för sent för att införas i Ångbåtskatalogen. En rättad utgåva 

finns nu inlagd på SÅF:s hemsida.  

Forsvik Ångbåtar ek. förening (ägare av Eriv Nordewall II) och där SÅF har en andel 

betraktar de som en sponsring!?  
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§ 9 SÅF,s arkiv 

Per informerade att arkivet hos Depona ännu ej är aktualiserat. Hos Sven finns ca. tre 

lådor. Ytterligare någon låda med pärmar finns hos Burell. Hos Depona kostar arkivet 

200 kr. per meter. Innebär ca 1000 kr per år. Ett beslut togs tidigare att materialet skulle 

arkiveras i lämpligt arkiv. Vi går vidare med Depona. 

 

§10 Rapport från panngruppen 

Kjell N är engagerad av arbetets museum betr. certifiering av ångpanneskötare av 

landbaserade ångpannor. Kjell kommer att vara moderator på ett möte i maj som skall 

avhandla den nya bestämmelsen som utfärdats av arbetsmiljöverket.  

Fartyg berörs ej däremot ånglok och ångmobiler som är landbaserade. Uppgiften kan 

stå på intyg efter panninspektioner av fartyg men skall tas bort.  

Kjell N försöker identifiera alla verksamheter med landbaserade pannor för att 

informera om den nya bestämmelsen.  

 

§ 11 Årsmötet 2020  

Kallelse till årsmötet går ut i SÅF-bladet. Medlemmarna får där anmäla sitt intresse att 

delta via e-mail till en mail adress i hotellet SÅF har.(Per pratar med Magnus). 

Styrelsen ska sedan se intresset och till de som anmält sig sända ut dokumentationen 

med ett protokollförslag samt övriga årsmöteshandlingar. Årsmötesdagen bestäms ca 

tre veckor efter SÅF- bladet distribuerats. Synpunkter på protokollet skall inkomma 

efter en bestämd tid. Protokollet justeras skickas åter ut för synpunkter. Vid, via e-mail, 

godkänt protokoll justeras och avslutas mötet.  

 

  

§ 12 Övriga frågor 

  

Sommarmötet 2020 ställs in p.g.a. pandemin 

Skrivelse från SSF ang. bidrag Kulturen. Varje förening, rederi måste ansöka om 

pengar att täcka förluster.  

  

§ 13 Nästa möte 

 Bestäms när vi vet när SÅF-bladet utkommer. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet.  

  

 

 Ulf Gradén    Mats Wallgren 

 

 

 

 ………………………   ………………………… 


