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                Protokoll styrelsemöte onsdag 15.e december 2021 

Tid 18.00.   Telefonmöte 

 
 

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

Ulf Gradén,  

Adjungerad:  Maggan Jönsson, Sven Jönsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade deltagarna välkomna till årets sista möte 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Till ordförande, Kjell Nordeman, sekreterare, Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 Godkändes  

 

§ 5  Kassarapport, ekonomi 

 Anders S föredrog kassarapporten. 

 159 medlemsavgifter har inkommit till dags dato. 

 

§ 6 Nordiskt samarbete (Kjell) 

Kjell har haft lite kontakt med Finland betr. egenkontroll av pannor. Mauno har också 

haft en del kontakter i Finland. 

 

§ 7 Eskilstuna möte resumé 

22 svarade på enkät undersökningen från mötet. Eskilstuna ses som en mycket bra stad 

att ha möte/konferenser på.  

Hotellet var av enkel standard men helt OK. 

Maten var mycket bra.  

Transportstyrelsen fick lite kritik att en del frågor blev obesvarade under mötet, men 

återkom med svar senare via mejl. En eloge att transportstyrelsen ställde upp under 

båda dagarna. 

Atlantica var inbjudna men ställde inte upp fysiskt. 

Ingen ekonomisk sammanställning av Eskilstuna mötet har ännu gjorts. 

 

§ 8 Bytesmedlemmar (se mejl från Maggan november 12) 

Maggan har skickat ett mejl med bytesmedlemmar. Frågan är om tidningen hamnar på 
rätt ställe. Vilka får SÅF från? Meddelas Maggan.  
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§ 9 Årsmötet 2022 

Årsmötet planeras genomföras i Stockholm senast 15.e april. Kjell och Per planerar för 

ett endagarsmöte. Lokal och något utöver mötet. 

Ett medlemsmöte planeras i Alingsås senare under året preliminärt 9-10 juli. Jonas 

funderar vidare och återkommer betr. detta. 

 

§10 Båtmässan 2022 

Per har deltagit på planeringsmöte betr. båtmässan. SÅF får vara i B-hallen med en yta 

ungefär lika som tidigare. 11-20.e mars.  

 

§11 Ångbåtar i Sverige 

Katalogen som trycktes är i stort sett slut. Beslut att vi ansöker från RAÄ om bidrag för 

nytryck av katalogen. Om bidrag beviljas trycker vi katalogen för beviljad summa. 

Offert tas in. 

Flajers skall tryckas. 

 

§12 Almedalen 2022 

ThN skall delta under Almedalsveckan. Beslut SÅF deltar tillsammans med ThN. 

Måndag t.o.m onsdag deltar SÅF tillsammans med ThN.   

Det rörliga kulturarvet måste bli godkänt, accepterat så det kan fortgå utan att lagar och 

bestämmelser sätter ”krokben” för olika verksamheter. Anders S berättade om olika 

problem som finns gentemot olika myndigheter. 

 

§13 Utbildning TF 75 

Per berättade vad som framkommit under Eskilstuna mötet betr. utbildning till 

ångmaskinister. Jan Borgman tycker vi ska driva frågan om behörighet för mindre 

slupar med små maskiner. Per och Kjell försöker skriva en kravspec. vad dom önskar 

för hjälp av CJJ. SÅF går sedan vidare och tar in offert från CJJ MARINE TECH AB 

vad kostnaden skulle bli att hjälpa till gentemot Transportstyrelsen om ett undantag.  

 

§ 14 Rapport ThN 

 Se §12 

 

§15 EMH 

 Ett möte har genomförts i december. SÅF har inte deltagit.  

 

§ 16 Arkivet (Kjells telefonstation) 

 Kjell har koll och där är tort. 

 

§ 17 Rapport från panngruppen 

 Inget att rapportera 
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§ 18 Övriga frågor 

 Stockholm steam genomförs 27.e augusti på Riddarholmen. 

Båtklubbarnas dag genomförs samma dag och visar upp sig på Riddarfjärden. 

Meddelanden från TS skall vara för enbart medlemmar.  

CJJ har gjort ett system, Ebba, ett system för checklista gentemot EKAN. CJJ får 

presentera hur det samkörs med EKAN. Vi måste se en demo så vi kan ta ställning till 

nyttan med systemet. 

Tuber till Domnarfvet är nu beställda via en firma i Borlänge från Heléns rör. Åberopar 

SÅF rabatt. 

 

 

§ 19 Nästa möte 

 Torsdag 3.e februari 2022 klockan 18.00 

 

§ 20 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade deltagarna och önskade alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 Vid Protokollet   Justeras 

 

 

 

 ………………………   …………………………… 

 Ulf  Gradén    Kjell Nordeman 

 

 


