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Protokoll styrelsemöte januari 27, 2021 
 

Telefonmöte 
 

 

Närvarande: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Per Sjöborg, Håkan Johansson, Ann-Sofie Eriksson, 

Harald Jochnik, Boris Wall, Mauno Määttälä, Ulf Gradén 

Adjungerad: Maggan Jönsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

 Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade dagens telefonmöte öppnat 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 

 Till ordförande för mötet valdes Kjell Nordeman, sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 

Dagordningen som sänts ut via mejl fastställdes med kompletteringar till övriga frågor: 

betr. science center i Hallstahammar, Saknade medlemmar, Ångmaskin i Norge, 

Sjöskolan betr. utbildning TF75. 

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 

  

 Föregående protokoll godkändes, återstår punkter enl. nedan. 

Fartygsregistret Lars Berglöf ej kontaktad. Kan han hjälpa till? Kontakt tas av Kjell. En 

del uppgifter har inkommit till hemsidan. Mycket återstår.  

Värvningsbroschyren behöver uppdateras Per och Ann-Sofie pågår. 

Återstår att titta på texten ”om att skaffa ångbåt”.  

  

§ 5  Kassarapport 

 

 Ny ansökan insänd till RAÄ om föreningsbidrag.  

 Anders S redogjorde för ekonomin i SÅF. 

I år har SÅF till dags dato 382 medlemmar betalat medlemsavgifter. (Medlemsantal 

läggs in som stående punkt i styrelseprotokollen.) 

  

§ 6 EMH, Inland Water Council info 

 

Mötet för den svenska gruppen som skulle genomförts i januari flyttades fram på 

obestämd tid p.g.a. att det inte fanns något att informera om.  

 

§ 7 Medlemsaktiviteter SÅF 

  

Svårt med planering då pandemin härjar fortfarande. Något som skulle kunna vara 

intressant i samband med Stockholm steam i början av augusti. SÅF är anmälda dit., 

men utvecklingen med pandemin är i nuläget mycket svårbedömd. Kan eventuellt 

någon form av digitalt medlemsmöte arrangeras? Kräver stor digital kunskap.  
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§ 8 Årsmöte 2021 

 

Digitalt årsmöte måste också hållas i år. Samma upplägg som 2020. Preliminärt utskick 

andra halvan i mars. Årsmöte innan april 15.  

 

§ 9 Båtmässan 2021 (se mail från Sven, Per) 

 

 Mässan körs i år enbart digital via appar. SÅF avstår. 

 

§ 10 Almedalen 2021 

 

Mycket osäkert om den genomförs såsom den tidigare genomförts. Kan bli minimal 

eller digitalt med inspelat material. Måste då vara inspelat på Gotland. Nätverket 

hoppar av satsar på 2022. 

 

§ 11 ThN 

 

 Kämpar för att få igenom skyddet för flyg, båt, väg och räls.  

  

§ 12 Hemsidan (se Maggans mail) 

 

Maggan efterlyser synpunkter på hemsidan speciellt från styrelsen.  En länk till 

hemsidan synliggörs på ett bättre sätt via Facebook av Ann-Sofie. Maggan jobbar 

vidare med olika justeringar av hemsidan. Maggan lägger in på forumet om något 

ändras. Där kan man genom inställning få reda på ändringar via mejl. 

Facebook kanske är mer användbart och bör kanske utvecklas. 

 

§ 13 Rapport från panngruppen 

 

 Inget har hänt.  

 

§ 14 Övriga frågor 

  

Science center i Hallstahammar. Ett antal möten har hållits där är Harald deltagare. Det 

är svårt att ta sig dit. En stor potential finns i området som nu är dåligt utnyttjat. Harald 

berättade om arbetet som pågår inom arbetsgruppen. En redovisning skall göras till 

Hallstahammars kommun i slutet av januari. 

 

Ångmaskinen från Östanå 1, som finns i Norge är hotad av skrotning. Finns intressenter 

att återbörda maskinen till Sverige. Man får maskinen om man vill rädda den. Gänget i 

Alingsås är intresserade av att ta hand om maskinen. Frågan finns om SÅF har 

möjlighet/intresse att ekonomiskt bidra. Kan det hanteras stadgeenligt inom SÅF? 

Föreningen måste inkomma med en ansökan och presentera en realistisk 

projektplan/beskrivning samt en projektkalkyl/ kostnadsplan innan SÅF kan ta beslut. 

Kjell kontaktar ordf. i Alingsås och återkommer till styrelsen.  
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Skall styrelsen försöka ha möte via teams eller något liknande för att prova digitala 

möten. Kjell kollar upp hur det ska kunna gå till. Måste kollas innan vi har ett skarpt 

möte. Kan eventuellt användas senare som ett medlemsmöte. 

 

Hur försöka återfå medlemmar som saknas?  Kjell, Boris och Per hjälper till med detta. 

 

TF 75 och sjöskolan. Ångdelen finns inspelade på sjöskolan. Sedan behövs 5-8 dagar 

på plats. Sjöskolan behöver då få en grupp som är intresserade och kan genomföra 

utbildningarna. Ann-Sofie skriver ihop och lägger in på Facebook och hemsidan.  

 

Övriga inom styrelsen som är intresserad skriva i SÅF bladet välkomnas.  

 

§ 15 Nästa möte 

 

 10.e mars klockan 18.00  

 

§ 16 Mötets avslutande 

 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

  

 

 

 

 

 Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 ……………………………  ……………………………….

 Ulf Gradén sekreterare   Kjell Nordeman ordförande 


