
               Verksamhetsberättelse 2019 för Sveriges Ångbåtsförening 
 

 

 
Vi har nu avverkat föreningens trettioandra år då vi bildades den 22 nov 1986. 

 

Föreningen hade vid årets slut 538 medlemmar. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande                        Kjell Nordeman 

Vice ordförande                Mats Wallgren  

Sekreterare Ulf Gradén 

Kassör Anders Svenson 

Styrelseledamöter Håkan Johansson 

                                           Per Sjöborg 

                                           Vakant 

Styrelsesuppleant Boris Wall 

 Mauno Määttälä 

 

Vi har rönt stort intresse vid vår medverkan på båtmässan i Stockholm samt andra evenemang 

men behöver dock ständig hjälp att hitta nya medlemmar och ångfartyg/båtar som inte är med i 

vårt register. I vårt register finns ca 250 svenska ångfartyg och alltför få medlemmars ångfartyg 

finns beskrivna på hemsidan, varför vi satt igång ett projekt att systematiskt dokumentera 

medlemsfartygen. 

 

Hemsidan sköts av Maggan Jönsson. Uppgraderingen av hemsidan är avslutad av Magnus 

Lundgren och Maggan Jönsson. Medlemsregistret och utskick till nya medlemmar har skötts 

förtjänstfullt av Sven och Maggan Jönsson. 

 

SÅF-bladets redaktör har under året varit Sven Jönsson. Layout och färdigställande av tidningen 

har ombesörjts av extern resurs. 

 

Två styrelsemöten har hållits i Hallsberg. Dessutom har fem styrelsemöten hållits via telefon. 

 

Medlemstidningen SÅF-bladet har utkommit med 4 nummer. Framställning av SÅF-bladet sker 

genom en extern resurs och trycks i cirka 650 ex till våra medlemmar samt för att täcka extern 

information till andra närstående föreningar och intresserade på mässor och möten. Arbetet med 

att ersätta ångbåtstidtabellen med en ångbåtskatalog har påbörjats 

 

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) var representerad på Almedalsveckan i år.  

Årsmöte och ångmöte i Eskilstuna 23 - 24 mars med många deltagare. Ämnena var kraven och 

tillsyn på pannor som man inte kan prata för mycket om samt en man från Transportstyrelsen 

informerade om behörigheter och bemanning. Givetvis höll de ångan uppe så maskinerna var i 

gång i maskinhallen. 

 

Under året har SÅF-medlemmar deltagit i arbetsgrupper för i ångbåtsrörelsen angelägna ärenden: 

• Fartygsforum i Oskarshamn 

• Arton möten med Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 

• Bildande av ett nätverk av Classic båtar (enl. konferens i Åbo) 

• Deltagande i planering av Stockholm Steam 2021 

• Medlemskap i European Maritime Heritage (EMH), med inriktning Inland Waterway 

Council  

 

 

 



               Verksamhetsberättelse 2019 för Sveriges Ångbåtsförening 
 

Riksantikvarieämbetet fick ett regeringsuppdrag att ta fram en rapport om 

”Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet”. 

Denna är nu överlämnad till regeringen för att sedan behandlas av Kulturdepartementet, vilket 

ännu ej är klart. 

Ett fartyg har i dag inget kulturellt värde förrän det ligger på havets botten och det är det vi (ThN) 

vill ändra på så att även vi som flyter räknas dit. 

 

SÅF sökte och erhöll bidrag från RAÄ för 2019, för att bland annat kunna utveckla den 

kulturhistoriska verksamheten, SÅF-bladet, sommarmöten samt samarbetet med grannländer inom 

ånga. 

 

Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska berättelsen. 

 

 

Hjo 1 februari 2019 

 

 

SÅF styrelse: 

 

 

 

Kjell Nordeman Anders Svenson Ulf Gradén 

 

 

 

Håkan Johansson Per Sjöborg    Mats Wallgren 

 

 

Vakant 

 

 

Organisationer som ingår i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) 

 

ArbetSam Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 

BHRF Båthistoriska Riksförbundet 

EAA Experimental Aircraft Association 

JHRF Järnvägshistoriska Riksförbundet 

MHRF Motorhistoriska Riksförbundet 

MRO Museibanornas Riksorganisation 

SFF Sveriges Flyghistoriska Förening 

SSF Sveriges Segelfartygsförbund 

SÅF Sveriges Ångbåtsförening 

VHS Vagnhistoriska Sällskapet 


