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Protokoll styrelsemöte 6.e juni 2021 
Video möte 

 

Deltagare: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Per Sjöborg, Jonas Svantesson, Boris Wall, Ulf 

Gradén.  

Utom styrelsen: Maggan Jönsson, Sven Jönsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Kjell Nordeman öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Kjell Nordeman ordförande, Ulf Gradén sekreterare. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. Frågor beträffande medlemmar som ej betalt under övriga 

frågor.  

 

§ 4 Föregående styrelse mötesprotokoll 

 Inga anmärkningar.  

 

§ 5  Kassarapport 

 Anders S redogjorde för föreningens ekonomi.  

 

§ 6 EMH, Inland Water Council 

Skall SÅF fortsatt delta i detta. Väldigt lite händer. Coronaeffekt?  

Avgiften är f.n. SEK 1500. Vi avvaktar tillsvidare och kvarstår som medlem för att 

utvärdera medlemskapet vid ett senare tillfälle.   

 

§ 7 Ev. Nordiskt samarbete 

Vår finska broderorganisation har önskemål om ett tätare nordiskt samarbete. Kjell och 

Mauno håller kontakt med den finska organisationen. Boris W och ev. Ann-Sofie 

gentemot Norge.   

 

§ 8 Medlemsaktiviteter SÅF 

Ett medlemsmöte planeras till ånghallen i Eskilstuna 16-17 oktober. Vi förutsätter att 

detta kan genomföras, allt beroende på FHM och gällande restriktioner. Vi går ut med 

en inbjudan via Facebook och SÅF-bladet under augusti, om det kan genomföras.  

 

§ 9 Stadgeändring bortglömt vid årsmöte hur gå vidare? 

Stadgeändringarna tas upp vid medlemsmötet i Eskilstuna, och vid nästkommande 

årsmöte. Kompletteras i stadgarna med ungdoms medlemskap. 

 

§ 10 Almedalen 2021 

 Blir enbart ett digitalt Almedalsmöte i år. SÅF deltar ej.  

 

§ 11 ThN 

Arbetar för att få det rörliga kulturarvet skyddat. Efter utredning tyckte regeringen att 

det var bra som det är. Detta accepteras inte av ThN som fortsätter arbetet gentemot 

regeringen, och via transportstyrelsen. 
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§ 12 Arkivet 

På Kjells tomt finns en nedlagd telefonstation där materialet för närvarande arkiveras. 

Finns där risk för fukt och då mögel?  Kjell kollar fuktigheten. 

Det digitala arkivet Memphis är det som vi för närvarande använder. Någon bör 

administrera detta.  

Bokföringen ligger i molnet.  

 

§ 13 Rapport från panngruppen, kol vs olja 

Då eldarna hade synpunkter på arbetsklimatet ombord på S/S Mariefred har det uppstått 

en diskussion om kol eller olja. Man har sökt pengar för att ställa om till oljeeldning. 

Rederiet vill också genom detta spara pengar då färre eldare behövs. Kjell m.fl. har 

motsatt sig detta. Kjell önskar att styrelsen ställer sig bakom en skrivelse om att bevara 

stenkolseldningen för S/S Mariefred. Kjell sänder ut skrivelsen som en snabbremiss till 

styrelsemedlemmarna och behöver svar under morgondagen då skrivelsen ska införas i 

stiftelsen skärgårdsbåtens tidskrift. Var och en styrelsemedlem får tycka till. 

 

§ 14 Övriga frågor 

27 medlemmar har ej betalt årsavgiften. Storskär och Norrskär har ej betalat med flera 

ångbåtar i ångbåtskatalogen. Efter 15.e juni skickar Maggan ut en sista påminnelse. De 

som efter det inte betalar så avslutas dom som medlemmar. 

 

 

§ 15 Nästa möte 

 Torsdag 12.e augusti, klockan 19.00  (digitalt.) 

 

§ 16 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 

  

 Vid protokollet   Justeras 

 

 

 …………………….   ………………………. 

 Ulf Gradén    Kjell Nordeman 

 Sekreterare    Ordförande 


