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Protokoll styrelsemöte torsdag 12.e augusti 2021 

 
Video möte 

 

 

Deltagare: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Per Sjöborg, Jonas Svantesson, Ann-Sofie Eriksson, 

Ulf Gradén 

Adjungerad: Maggan Jönsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade deltagarna välkomna till åter ett digitalt möte 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Ordförande Kjell Nordeman, sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 5  Kassarapport 

 Anders S redogjorde för föreningens ekonomi. 

Föreningen har i medlemsavgifter inget stort tapp jämfört med de senaste två åren. 

Enligt medlemsförteckningen har SÅF: 99 familjer, 278 enskilda, 34 juridiska. 

Utlandsmedlemmar: 15 medlemmar varav 3 juridiska.  

3 hedersmedlemmar samt 17 bytesmedlemmar. 

Hur göra med ångbåtskatalogen? Skall vi söka nya pengar från RAÄ för nytrycka av 

katalogen? Är en kanslifunktion något att fundera på? Tas upp vid något möte innan 

årsskiftet. 

Att göra upp en budget diskuterades.  

 

§ 6 Nordiskt samarbete (Kjell) 

 Under sommaren kontakter i mycket liten omfattning. 

 

§ 7 Eskilstuna möte  

SÅF-mötet i Eskilstuna är planerat till helgen 23-24 oktober. Ett förslag är utskickat till 

styrelsen. En punkt medlemsmöte saknas. I övrigt ett fullspäckat, intressant program. 

 

§ 8 Hemsidan  
En beskrivning av SÅF på startsidan. Vad vill vi att där ska stå. Maggan efterlyser 
förslag från styrelsen till nästa möte. 

Anders S tar hand om info från ThN. 

DVD.er från Kenneth Karlsson från ångkanoten. Vad vill vi förmedla. Ev. kan Ann-

Sofie hjälpa till med redigering. Ett alternativ är att lägga det på youtube och länka till 

det, men måste dessförinnan redigeras och klippas.  Hur ska vi gå vidare? Materialet 

finns hos Maggan och Sven. Kan delas ut varsin DVD till styrelsen för genomgång. 

Vilka dokument är aktuella och inaktuella på hemsidan? 
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§ 9 Digitala arkivet  
I det digitala arkivet är det svårt att säkert spärra ut information för obehöriga att få 

åtkomst till eventuellt känsligt dokumentation. Vad kan vi ha för känslig information? 

Tveksam om det finns någon sådan.  

Vi fortsätter med digitala arkivet som idag finns.  

Styrelsen ombeds gå in och se över övriga punkter och kommentera, besvara, från 

Maggans bilaga som utsändes tillsammans med dagordningen. 

 

§ 10 ThN 
 Jobbar vidare med att få godkänt skyddandet av det rörliga kulturarvet. 

 

§ 11 Arkivet (Kjells telefonstation) 
Arkivet finns men Kjell kollar fukthalten med en hygrometer. Något som ännu inte 

gjorts. Behövs en avfuktare? 

 

§ 12 Rapport från panngruppen 
Kjell har engagerat sig i ångteknisk utrustning i arbetslivsmuseernas utrustning, och 

utbildning till certifierade pannskötare.  

  

§ 13 Övriga frågor 
 EMH, Där vet SÅF inte vad som händer. Inget från EMH. 

 

Koleldning Mariefred. Claes Insulander driver övergång till oljeeldning mycket hårt.  

En intensiv diskussion beträffande hur och om SÅF ska agera i frågan. Maggan och Ulf 

sammanställer en lista till styrelsen vad man bör inkräva för dokument och vad man bör 

tänka på.  

Annonsers vara eller inte vara på facebook hemsida. På facebook kan hänvisas till 

annonser på blocket och eller på vår hemsida. 

 

§ 14 Nästa möte 

 Digitalt möte onsdag den 13.e oktober klockan 19.00 

 

§ 15 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  

  

  
 Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 …………………………   …………………………. 

 Ulf Gradén    Kjell Nordeman 


