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                Protokoll styrelsemöte torsdag 3.e februari 2022 

Tid 18.00 (videomöte) 

 
 

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

Harald Jochnick, Boris Wall, Ulf Gradén 

Adjungerade: Maggan Jönsson, ven Jönsson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Per hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet 

 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Till ordförande Kjell Nordeman, Sekreterare Ulf Gradén 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet godkändes  

Vem får och vilka tidningar från andra föreningar kommer till SÅF (§8 föregående 

möte Maggan hade inte fått några uppgifter).  

 

§ 5  Kassarapport, ekonomi 

 Anders S föredrog kassarapporten. Medlemsavgifter 367 har betalat, 53 har inte betalat. 

 Nästa utskick av SÅF-bladet plastas in till de som inte betalat med en påminnelse. 

 

§ 6 Nordiskt samarbete (Kjell) 

Arne Öjsten Holm i Norge har kontaktat Kjell beträffande en panna till en slup. Kjell 

har där hjälpt till med kontakter i Finland. En del olika har hört av sig till Kjell från 

våra Nordiska grannländer om olika spörsmål. Även Boris har varit i kontakt med en 

kvinna från Norge i Veteranskippsföreningen.   

Idé är att bjuda in någon från våra nordiska grannländer till videomöte. 

Per har varit i kontakt med Esko i Finland beträffande bestämmelser i våra olika länder.  

 

§ 7 Årsmöte 

Vi kan vara på fartyget Fritiof i Stockholm, Strandvägen ångbåtsbryggan, 2.a april. 

Klockan 11.30. Vi startar med lunch. 

 

§ 8 Medlemsmöte (Sommarmöte) 

Hos MÅF i Alingsås kommer det vara en byggarbetsplats 2022, så bättre vara där 2023. 

Nytt förslag att besöka Lars Alfred som är båtbyggare i närheten av Åtvidaberg 
Borkhult. Något Per kollar upp. En annan idé kan vara S/S Freja i Fryken, Boris kollar 

upp. Dalarna eventuellt som alternativ tre. 

 

§ 9 Båtmässan 2022 

 Inställd. 
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§ 10 Ångbåtskatalogen, (Ångbåtar i Sverige) 

Ansökan insänd till RAÄ om bidrag. Plusgirot skall bort samt QR-kod infogas om 

medlemsanmälan. Måste kontrolleras/ändras beträffande övriga uppgifter. Per är 

behjälplig tillsammans med Boris och Sven. Lars Berglöv kan engageras med 

redigeringsarbetet. Anders har tagit in offerter för tryck.  

Vi avvaktar svar på vår bidragsansökan från RAÄ. 

En ny bild på framsidan med någon båt som kör, skickas till styrelsen. 

 

§ 11 Almedalen 2022 

Almedalen kommer att genomföras. Nätverket är inbokat på en ny centralare plats. 

Snäckbussen kommer att ställas ut på nätverkets område.  

Datum 6.e t.o.m 8.e juli. 

 

§ 12 Behörighetskrav ångmaskinister TF 75 

Per har varit i kontakt med CJJ och diskuterat krav för fartyg med maskiner under 75 

kW. 

Vilka utbildningskrav gäller för: 

Mindre slupar 

Båtar med passagerartrafik max 12 passagerare. 

Båtar med passagerartrafik med fler passagerare, under 75 kW 

 

Ett Teams möte anordnas med Borgman, CJJ, för att reda ut vilka olika krav som gäller 

för olika alternativ. 

Efter detta kan SÅF gå vidare gentemot Transportstyrelsen med frågeställningarna.

  

 

§ 13 Praktikjournal eldare 

 Ångbåtsföreningen har tagit initiativ för praktikjournal för eldare. Man har från 

Göteborg tyckt att praktikjournalen bör kompletteras.  

Kollas upp och får diskuteras vidare. Då i samband med övriga behörighetskrav. 

  

§ 14 Checklista EKAN via CJJ  (EBBA) 

Vi ska få den presenterad till ångbåtsföreningen av CJJ.  Per har sett den och ser att den 

måste modifieras då den inte tycks passa in. Kollas vidare. Vad gör EBBA som inte 

EKAN gör? 

 

§ 15 Rapport ThN 

 Inget övrigt att rapportera se Almedalen 

 

§ 16 EMH 

 Inget att rapportera 
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§ 17 Rapport från panngruppen 

Certifierade pannskötare gäller enbart ångpannor på land. Gäller efter 1.a december 

2022.   

 

§ 18 Övriga frågor 

Kjell har blivit uppringd av Krister Strandell som levererar kol till Stockholms båtarna. 

Stockholms stad vill flytta hans verksamhet. Dom behöver hjälp för att kunna bevara 

sin verksamhet sjönära där dom idag finns för att fortsatt kunna leverera kol. Kjell 

sänder mejl från Strandell till UG som vidarebefordrar till styrelsen för återkoppling 

från SÅF.  

 

Per har pratat med Ove Arvidsson betr. faktura från Transportstyrelsen som är hög. Per 

försöker hjälpa Ove med att starta en förening, för att kunna ansöka om bidrag. 

 

§ 19 Nästa möte 

 I Hallsberg 2022-03-12  klockan 12.00. 

 

§ 20 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för intresset och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 …………………………   ………………………… 

 Ulf Gradén    Kjell Nordeman 

 


