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ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN
Stiftelsen Skärgårdsbåtens medlemmar kallas till årsmöte tisdagen den 2 november 2021 kl. 18.30 i 

Hartwickska huset, Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan)

  Förslag till dagordning: 
  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av tvenne justeringsmän
  4. Beslut om dagordning
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
    Publicerad i tidningen Skärgårdsbåten nr. 1/2021

  6. Styrelsens ekonomiska berättelse
    Publicerad i tidningen Skärgårdsbåten nr. 1/2021

  7. Revisorernas berättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  8. Val av ordförande och styrelse
  9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  10. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
  11. Fastställande av årsavgift för år 2022 
    Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 240 kr, junior 120 kr, stödjande avgift minst 450 kr.

  12. Eventuella övriga frågor
  13. Avslutning

OBS! Vi ser gärna anmälan om deltagande vid årsmötet, för att bedöma antalet medlemmar som vill närvara 
och hur möteslokalen skall kunna anpassas för dem. Anmälan om deltagande till Stiftelsens Skärgårdsbåtens 
expedition, tel. 08-662 89 02, måndag-onsdag kl. 11.00-17.00, eller e-post: info@skargardsbaten.se. 

Till årsmöteslokalen Hartwickska Huset kommer ni enklast med busslinje 55, 57 eller 66 till hållplats 
Krukmakargatan, med pendeltåg till station Stockholm Södra, eller med tunnelbana till station Mariatorget.  
Föredrag: Ångbåt till Västerås-Arboga 200 år Det är i år jämnt 200 år sedan den första längre ångbåtslinjen 
i Sverige öppnades. Efter  årsmötesförhandlingarna berättar Lennart Rydberg om trafiken tvärs över Mälaren 
genom tiderna, trafikens utveckling och enskilda händelser såsom det Nordlundska morddramat.    

Stiftelsen Skärgårdsbåten hösten 2021

NOVEMBERUTFÄRD PÅ VÄGAR RUNT MÄLAREN
Lördagen den 13 november anordnas en resa Mälaren runt och till Munktellmuseet i Eskilstuna samt till 
Köpings bilmuseum. Färden går först till Köping där vi besöker Bil- och Teknikmuseet, med amerikanska, 
europeiska bilar, racerbåtar, motorcyklar och mopeder från 1950- och 60-tal, för en guidad visning. Utfärden 
fortsätter därefter till Eskilstuna med besök vid Munktellmuseet. Detta fokuserar på industrihistoria och 
framförallt tillverkningen vid Munktells Mekaniska Verkstad och AB Bolinder-Munktell som tidigare var 
verksamma i lokalerna. Bland utställningsobjekten finns fungerande ångmaskiner, tändkulemotorer, jord-
bruksmaskiner och traktorer. Förmiddagskaffe med fralla samt lunch ingår. Avfärd från båtklubben S:t Erik, 
Klarastrandsleden 103 kl. 07.45, från Kungsbron 21 kl. 08.00 och med återkomst till Stockholm senast kl. 
17.30. Anmälan gör du till Åsa Nordström på tel. 070-415 82 88 eller till Henrik Birath, 0701-87 29 01. Pris 
för resan är 595 kronor som efter anmälan betalas in på Stiftelsen Skärgårdsbåtens plusgiro 55 50 01-7



Avsändare: tiftelsen kärgårdsbåten, 

Nybrogatan 76 n.b., 114 41 tockholm 

HJULMARKNAD I SOLNAHALLEN DEN 27 NOVEMBER 2021
Traditionen återupptas. Om inte ett försämrat läge med pandemin sätter stopp skall »Hjulmarknaden» med 
trafikhistoriska föreningar hållas lördagen den 27 november kl. 11.00–16.00 i Solnahallen, Ankdammsgatan 46 
i Solna. Fri entré. Besök gärna Stiftelsen Skärgårdsbåtens försäljningsbord med ordinarie försäljningssortiment 

samt ett stort utbud av antikvariska böcker.

ADVENTSUTFÄRD MED DJURGÅRDEN 3
Det finns planer att arrangera en adventsutfärd med ångfärjan Djurgården 3  men om det går att genomföra är 
ännu inte klart. I nästa utskick, med tidningen Skärgårdsbåten i november, kommer mer information om det 
blir en adventsutfärd. 

KVÄLLSÖPPET PÅ FÖRENINGENS EXPEDITION
Expeditionen har öppet kvällstid några måndagar under hösten med möjlighet att handla ur föreningens för-
säljningssortiment liksom att köpa antikvarisk Stockholmiana, sjöfarts-, järnvägs- och skärgårdslitteratur samt 
fördjupa sig i Stiftelsens arkiv bl.a. fotografier, tidningsurklipp, dokument och böcker. Kvällsöppet hösten 2021: 
måndagarna 25 oktober, 29 november och 20 december, öppet kl. 17.00-20.00. Adress Nybrogatan 76.

EXTRA STÄMMA I GRIPSHOLMS-MARIEFREDS ÅNGFARTYGS AB
Aktieägare i Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 november 
2021 kl. 16.00 i Gästbudssalen, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39a, i Stockholm då följande ärenden skall 
behandlas: 1. fortsatt hantering av stenkol/miljöbränsle, 2. styrelsens framtida sammansättning, 3. samråd kring 
framtida trafik.
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NYHET! Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2022 
Den nya årgången av ångbåtsalmanackan bjuder på en härlig samling av sevärda bilder från förr, från 
skärgård, Mälaren och Stockholms hamn. Den säljs på Stiftelsens expedition, Nybrogatan 76, och vid fören-
ingsevenemang. Vid beställning per post tillkommer porto och emballage. Totalt 15 utvalda äldre bilder, de 
flesta i färg. Omslagsbilden föreställer ångfartyget Express (f. Norrtelje) i Sandhamn 1962. Bland motiven
märks: debarkering från Östanå I vid isrännan utanför Utö i mars 1954, Strömkajen i färg 1934, Storskär vid 
Långvik på Möja 1968 och Örebro III i is på Hjälmare kanal vid årets sista resa 1933. Därtill kan nämnas Sträng-
näs Express som speglar sig i vattnet vid ångbåtsbron i Strängnäs ca. 1910 och Dalaröström vid hotellbryggan 
Dalarö. Låt dessa motiv förgylla en vägg under kommande år, hemma hos dig och varför inte också hos en 
bekant – passa på att köpa kalendern och ge bort i present! Pris för 1 kalender Stockholmsbåtar  är på expe-
ditionen/föreningsmöten 80 kr, pris sänd per post 130 kr. • Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar  är 200 kr. 
pris sänd per post 280 kr. • Pris för  kalendrar Stockholmsbåtar  är 300 kr. sänd per post 390 kr.


