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Protokoll styrelsemöte 21-03-10 (Video möte) 

 

Deltagare: Kjell Nordeman, Per Sjöborg, Anders Svenson, Ulf Gradén, Håkan Johansson,  

 Anne-Sofie Eriksson, Harald Jochnik, Mauno Määttälä, Boris Wall 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna till, p.g.a. rådande pandemi, det digitala video 

mötet 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Till mötesordförande Kjell Nordeman, sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 210127 

Lars Berglöf kontaktad av Kjell. Lars är kontaktad och accepterar att bidra till 

fartygsregistret, men vet inte om det innebär någon kostnad. Kjell kollar upp detta. 

Lars Berglöf uppdaterar Ångbåtar i Sverige. En uppdaterad version på turistbyråshopen 

kostar en krona per nedladdning.  

SÅF kommer att delta på den digitala båtmässan. Se nedan § 11 

 

§ 5  Kassarapport 

Anders S redogjorde för föreningens ekonomi. Swish används mer frekvent för 

inbetalning av medlemsavgifter. 395 avgifter är till dags dato inbetalade. 

 

§ 6 EMH, Inland Water Council info 

 Ingen ny information har kommit in. Inget att rapportera. 

 

§ 7 Bidrag till Mjörns ångbåtsförening 

Kjell gick igenom vad som förevarit i diskussioner med Mjörn. Håkan har gjort ett 

förslag på avtal som inte Mjörn accepterat till fullo. Efter diskussion beslutade mötet att 

inte bidra med pengar, då det inte är förenligt med stadgarna. Vi anser att de bör begära 

bidrag från riksantikvarieämbetet för framtida kostnader.  

 

§ 8 Medlemsaktiviteter SÅF 

Man planerar för Stockholm steam i slutet på augusti, där man kanske kan ordna någon 

medlemsaktivitet om pandemi restriktioner har släppt. Eventuellt kan tur med möte 

arrangeras med Engelbrekt senare under hösten. Eskilstuna kan eventuellt också vara 

ett alternativ. Någon form av digital möte kan vara aktuellt om vi klarar det praktiskt.? 

 

§ 9 Årsmöte 2021 

 Årsavgiften 2022 bibehålles som 2021.  

  

 

§ 10 Stadgeändring betr. kallelse till årsmöte 

Anders och Ulf tittar på ändringar omgående, och återkommer med förslag! Ett kortare 

extra möte kallas när förslag är framtaget. 
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§ 11 Båtmässan 2021  

SÅF har anmälts till en digital presentation. Något sätt att komma till broschyren 

Ångbåtar  i Sverige 

 

§ 12 Almedalen 2021 

Håkan berättade att hela eventet är inställt fysiskt och bara enbart digitalt. Det senaste 

beskedet är att dom öppnar upp för vissa föredrag!? ThN har beslutat att inte deltaga. 

 

§ 13 ThN 

Åkeri historiska sällskapet har kommit med som ny förening. Så nu 11 föreningar som 

medlemmar. Den stärkta bevarande rätten är en mycket viktig punkt som ThN arbetar 

med. Det arbetas också för sänkta avgifter gentemot myndigheter.  

  

§ 14 Hemsidan  

Anne-Sofie och Maggan tittar på att utveckla Facebook. Anne-Sofie berättade vad som 

är på gång. 

Maggan jobbar vidare med hemsidan via Magnus vad gäller vissa justeringar.  

Anders S anser att en kort beskrivning vad vi sysslar med. Liknande ett om som finns 

på företag så man enkelt ser vad vår verksamhet syftar till.  

Det finns också särskilda sätt att komma högt på söklistor som bör beaktas.  

 

§ 15 Arkivet 

Depona har inte återkommit. Magnus tittar på någon form av digitalt arkiv. Hur gör vi 

med pärmar, ett tiotal som finns framförallt hos Maggan och Sven. 

 

§ 16 Rapport från panngruppen och utbildning 

Lite frågor om ångpannor har kommit till Kjell. I övrigt förekommer inget arbete. 

Mauno Määttälä kommer fortsättningsvis att ingå i gruppen.  

TF 75 kurs diskuterades. Intresse kan finnas på olika håll.  

 

§ 17 Övriga frågor 

I föreningens ägo har det funnits två ångmaskiner. En maskin från Smedjebacken är 

såld till Vretens ångsåg. Finns något skrivet om ersättning till Smedjebacken vid en 

försäljning? Mauno återkommer om någon dokumentation finns.  

Föreningen äger numera en maskin som är utlånad till Jäders bruk.  

 

§ 18 Nästa ordinarie styrelsemöte 

Nästa möte sammanställning årsmöte 19.e april klockan 18.00 och därefter 

konstituerande möte. 

 

§ 19 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 Justeras: 

  

Ulf Gradén   Kjell Nordeman 

  Sekreterare   Ordförande 


