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Protokoll styrelsemöte november 25, 2020 
 

Deltagare: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Per Sjöborg, Ann-Sofie Eriksson, Harald Jochnik,  

Ulf Gradén. 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna till ännu ett telefonmöte p.g.a. den rådande 

corona pandemin  

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Mötesordförande Kjell Nordeman, Sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 

Depona har inte åstadkommit något moln ännu för föreningar. Att tas upp vid nästa 

möte. 

 TF 75, vad finns för intresse i landet? 

Att försöka få tag i saknade medlemmar har en projektgrupp bildats med Per, Ann-

Sofie och Boris som försöker ”ragga” upp saknade medlemmar. Fortsätter arbetet.  

Ann-Sofie jobbar via Facebook och försöker ragga medlemmar den vägen.  

Swish har fungerat bra och är enkelt enligt Anders. Per har inte fått det att fungera via 

QR-koden, Anders har testat med flera telefoner där det fungerat.  

 

§ 5  Kassarapport 

 Anders S redogjorde för ekonomin i SÅF. 

 

§ 6 EMH, Inland Water Council info 

Ett möte inom EMH har genomförts den 18.e dennes. Lars Palm företräder EMH från 

Sverige. Från SÅF har deltagit Kjell N samt Anders S. Lars Palm har föredragit om 

olika ämnen som diskuterats. Kulturarvet i Sverige har diskuterats. En enkät utskickad 

av nya ordförande inom EMH om synpunkter är utskickad och skall besvaras av     

Kjell N. EMH har en ny hemsida: http://emh-org.com/wp/ 

Ändringsföreskrifter betr. behörigheter ombord på traditionsfartyg, vi ansluter oss till 

skärgårdredarnas remissvar. 

Betr. deltagande i EMH måste SÅF få material och kallelser i god tid. Har inte 

fungerat. Nya och mer regelbundna möten kommer att hållas framgent. 

 

§ 7 Medlemsaktiviteter SÅF 

 Blir det någon aktivitet i samband med båtmässan?  
 Vi avvaktar till nästa möte om vi kan se mer om utvecklingen av pandemin. 

 

§ 8 Båtmässan 2021 

 Avvaktar nästa möte 

http://emh-org.com/wp/
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§ 9 Almedalen 2021 

 Blir det något 2021? Planering pågår och region Gotland har möte i december.  

Flera föreningar i nätverket har hoppat av men måste betalas av alla om det blir någon 

Almedalsvecka. Pengar har betalats in för 2020 men inte utnyttjats.  

 

§ 10 ThN 

Ett möte har hållits i nätverket idag. Avgifter har diskuterats men svårigheter gentemot 

transportstyrelsen. 

  

§ 11 Rapport från panngruppen 

Inget att rapportera. Diskussioner har förts betr. certifiering av pannskötare av 

historiska landbaserade pannor  

 

§ 12 Övriga frågor 

Mycket text och uppgifter om fartygen saknas i fartygsregistret. En arbetsgrupp bör 

bildas för att försöka komplettera detta. Kan Lars Berglöf tillfrågas om han kan hjälpa 

till i detta, eventuellt. Han har mycket kunskap inom detta. Vad skulle det innebära i 

kostnader? Vi är inte arbetsgivare. Kan bli kostsamt. Kjell, Per, Anders och Ulf testar 

att lägga ut om frivillig hjälp via mejl eller på hemsidan. 

Värvningsbroschyren börjar ta slut, och innehåller lite fel uppgifter. Per och Ann-Sofie 

uppdaterar den. 

På hemsidan finns en text ”om att skaffa ångbåt” behöver uppdateras. Kjell och Harald 

tar hand om detta.  

Hans-Lennart har skickat ett meddelande om SÅF ställer upp på Stockholm steam 21. 

SÅF är positiva under förutsättning att pandemi läget tillåter det.  

Anders har sänt ut föreskrifter från TS om förbud mot svavelhaltiga oljor. 

 

§ 13 Nästa möte 

 Nästa möte 27.e januari klockan 18.00 

 

§ 14 Mötets avslutande 

 Mötet avslutades med en önskan om GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 

 

 

 
 

 Vid Protokollet   Justeras 

 

 

 

 Ulf Gradén    Kjell Nordeman 

 Sekreterare    Ordförande 


