
220312 Styrelsemöte SÅF 

Anders, Ann-Sofie, Per, Kjell, Boris, Harald, Jonas 
Ulf sjuk, Håkan bett om att få utgå ur styrelsen 
Lokal: ABFs kontor Hallsberg 
 

1. Kjell öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna 
2. Kjell valdes till mötesordförande. Harald utsågs till att ta mötesanteckningar 
3. Utsänd dagordning fastställdes med tilläggspunkter enligt nedan 
4. Dålig uppslutning till årsmötet. Endast ett fåtal anmälda. Vi försöker maila till dem vi har adresser till. 

Harald tar kontakt med Maggan om adresser och utskick. Per lägger ut en blänkare på facebook. 
5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
6. Likviditeten är god. Exakta siffror redovisas på gängse sätt i samband med årsmötet.  
7. Anders redovisade medlemsläget som är i stort sett oförändrat. 
8. Kjell redovisade vad som hänt i det nordiska samarbetet. Just nu förmedlas ett eventuellt pannköp från 

Finland till Norge. Förutom Kjell har Boris kontakter med föreningarna i Norge. 
9. Årsmötet blir på Frithiof. Vi får en visning av båtarna i samband med mötet. Föreningen står för lunch till 

deltagarna. Anmälningsläget dåligt. Vi bör göra aktiviteter enligt ovan så fort som möjligt. Föredraget blir 
om renoveringen av Ejdern. Vi bör ta med museiguiden till deltagarna i årsmötet. Per beställer. 

10. Freja är en möjligt alternativ för medlemsmöte i sommar. I så fall tillsammans med deras aktivitetsvecka. 
Per har varit i kontakt med båtarna i Dalarna. Vi kan göra nedslag i Runn, Mora och Rättvik samma helg. 
I så fall blir medlemsmötet på en plats med möjlighet till utflykt till de andra orterna. Dalarna i så fall 23-
24 juli. Eventuellt kan ett höstmöte förläggas till Borkhult. Per och Boris har fortsatt kontakt med de olika 
föreningarna tills vi fattar ett slutgiltigt beslut 

11. Inget besked om bidrag till Ångbåtar i Sverige. Vi har fått in några olika offerter på tryckningen. Kommer 
dessutom att finnas digitalt. 

12. Vi bör göra en medlemsenkät för att se om det vi levererar motsvarar medlemmarnas förväntningar. Vi 
tillsätter en arbetsgrupp som genomför en sådan undersökning. Ann-Sofie gör ett enkelt förslag med 
utgångspunkt från befintliga enkäter.  

13. ThN har fått en mycket bättre plats i Almedalen. Platsen ligger nere i hamnen. Almedalsveckan har 
kortats ner från söndag till torsdag. Hyreskostnaden för ThN har minskat med 7000 från föregående år. 
Avsikten med deltagandet är att få till ett lagskydd för kulturhistoriska fordon, dvs flyg, vatten och 
landburna fordon. 

14. Per redogjorde övergripande om diskussionerna om behörigheter. En matris efterlystes som lägger fast 
kraven. Beslöts att vi själva gör en matris som sedan får granskas av konsulterna och ev rättas av dem. 
Per gör en matris tillsammans med Jonas. Resultatet presenteras för styrelsen och därefter konsulten. 

15. Praktikjournalen är beroende av att oklarheterna i föregående punkt har retts ut. Därefter anpassas 
praktikjournalen. Kjell informerar Göteborg. Harald skickar ut förslaget om ändring av praktikjournalen 
igen. 

16. Thn:s prioritet är att få en ändrad lagstiftning enligt punkt 13 ovan. 
17. EMH inget nytt. Anders stämmer av med de andra svenska medlemmarna. 
18. Panngruppen: En grupp i Eskilstuna har fått ett bidrag för att skapa en certifieringsutbildning för att sköta 

ånganläggningar på museer. 
19. Föreningen uppvaktar Sven Jönsson på 90-årsdagen 
20. Ett arbete med att förändra hemsidan har påbörjats av Maggan och Harald. Flera förbättringar har 

identifierats, bl a gällande medlemmars annonser, genomförda aktiviteter, kommunikation med mera. 
Beslöts att vi ska släppa SÅF-bladet offentligt på hemsidan. Vi kan också använda SÅF-bladets ”ledare” 
på hemsidan. Bilderna som visades bifogas. 

21. Nästa möte årsmöte den 2 april kl 12. Styrelsemöte direkt efter årsmötet. 
22. Ordföranden avslutade mötet 

 
Sammanfattning av utdelade aktiviteter 
 

• [ ]Harald tar kontakt med Maggan för att få fram mailadresser till påminnelseutskick om årsmötet. 

• [ ]Per beställer ett antal exemplar av museiguiden till årsmötesdeltagarna 

• [ ]Per och Boris håller kontakt med de möjliga lägena för sommarmötet 

• [ ]Ann-Sofie gör ett utkast till medlemsenkät 

• [ ]Per gör med hjälp av Jonas en matris över det vi vet om behörigheterna 

• [ ]Kjell informerar Göteborg om att vi vill göra klart behörighetsmatrisen innan vi tar ställning till 
praktikjournalen 

• [ ]Harald skickar ut förslaget på praktikjournal till styrelsen en gång till 

• [ ]Anders stämmer av EMH med de andra svenska medlemmarna 


