
 1  

 

                Protokoll styrelsemöte tisdag 10/5 2022  Teams möte 

 
 

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

Harald Jochnik, Boris Wall, Ulf Gradén 

Deltagare utom styrelsen Maggan Jönsson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande (Kjell) 

 Kjell hälsade deltagarna välkomna till dagens Teamsmöte 

 

§ 2 Mötesordförande och mötessekreterare  

 Till mötesordförande Kjell Nordeman, Sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen  
 Fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll punkter som förs över till dagens möte. 

 Upplästes av Anders S.   

Aktiviteter Ann-Sofie jobbar med medlemsfrågan vad som förväntas av SÅF 

 

§ 5  Ekonomi 

Anders föredrog kassarapporten. 

Konsulterna vi engagerat fakturerar en timkostnad. Fakturor bör attesteras av den som 

varit i kontakt med dessa. 

 Ingen årsbudget har hunnits göras upp.  

                            

§ 6 Förslaget till medlemsmöten i sommar Dalarna, Kil, Borkhult 

Per föredrog om medlemsmöte  23/7 på kvällen en ångbåtsträff Vassbo. 24/7 efter 

ansluter ångbåtar vid Ornässtugan för turer på Runn. Transportstyrelsen och 

pannkontrollanter inbjuds att delta. Per håller i arrangemang och inbjudningar.  

 

Inbjudningar går ut i medlemsbladet samt i övriga sociala medel. Mejl skickas ut till 

medlemmarna. 

 Per får en budget på 150 kr per deltagare till arrangemanget. 

Ett medlemsmöte kommer att genomföras i Östergötland hos Lars Alfred Nilsson 

Borkhult den 20/8 Ett möte med ångbåtsturer och Lars Alfred berättar om sin 

verksamhet med båtbyggeri. 

Möte vid Freja i Kil avvaktar vi med till kommande år. 

 

§ 7 Ångbåtar i Sverige rapport om nuläget beviljade medel  
Inga bidrag är ännu klara. Den digitala versionen är inte uppdaterad. Per kontaktar 

Borglöf om hjälp med uppdateringen av den digitala versionen av ångbåtar i Sverige. 

 

§ 8 Almedalen 2022 , 4-6/7 

 ThN försöker inbjuda politiker för presentation av verksamheterna inom ThN. 

Snäckbussen är montersymbolen. Anders representerar SÅF även Boris om det passar 

in för honom. 
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§ 9 Beslut om SÅF policy gällande behörighetskrav TF 75 samt möte med konsult. 

 

Ett dokument är distribuerat till Styrelsen. Dokumentet genomgicks och 

kommenterades, diskuterades. Jonas införde en del ändringar, kompletteringar i 

dokumentet. Justeringarna distribueras till styrelsen för ytterligare genomläsning.  

Dokumentet kommer senare att läggas ut på SÅF hemsida efter slutkontroll av 

Borgman. Per gör även en kontroll med transportstyrelsen Fredrik Hellsberg. 

 

§ 10 ThN  

Den 13/5 kommer ThN ha ett möte med GD för transportstyrelsen 

  

§ 11 Rapport från panngruppen  

 Ingen rapport 

 

§ 12 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§ 13 Nästa möte 

 13/6  Teams möte klockan 18.30 

 

§ 14 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

………………………..   ………………………….. 

Ulf Gradén    Kjell Nordeman 


