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Verksamhetsberättelse, 1/ 5 2008 -

30

/ 4 2009

Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet lördagen den 5 /7 2008. Mötet ägde rum på Örö i
Mistethults skärgatd. Stytelsen konstituerade sig direkt efter åtsmötet (5 /7) varvid
befattningarna vice ordförande, sekteterare och kassör *illsattes. Rollerna inom styrelsen har
därefter varit fördelade pä följande sätt:

Mats Ohlsson/Marsö i Misterhults skärgård
Jetry Engsttöm/Idö i Tjust skärgåtd
Bengt Vallin/Hasselö i Tjust skärgård
Lats-Göran Andersson/Handelap i Tjust skärgård

(Ordförande)
(Vice ordförande)

Bert Ekman/Äla i Misterhults skärgård
Rune Flarysson /Ekö rTjust skärgård
Äsa Nilsson/Iftåkelund i Misterhults skärgård
Götan Rosenmiiller/Nävelsö i Tjust skärgård
Magnus Svensson/Händelöp i Tjust skärgård

(Ordinarie
(Ordinarie
(Ordinarie
(Ordinarie
(Ordinarie

(Sekreterare)

(IGssör)
iedamot)
ledamot)
ledamot)
ledamot)
ledamot)

Kdstina Ahlman-Malmberg/Sladö i Tjust skärgård (Ersättare)
Mats Olsson/Strupö i Misterhults skärgård
(Ersättare)
Magnus Vastesson /Ynö-Längö i Tjust skärgård (Ersättare)
Årbetsutskottet hat bestått av otdföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
Dessutom har Åsa Nilsson deltagit på arbetsutskottets möten i rollen som föreningens
webbtedaktöt.

Det gångna verksamhetsåret har vadt ett av de mest mötesintensiva sedan föreningen bildades.
Efter det konstituerande mötet har sqvrelsen sammanträtt fem gånger (8/9 2008, 1,0 /1,1 2008,
9 /2 2009,6/4 2009 ochS/6 2009) sedan årsmötet sommaren 2008. Arbetsutskottet har
sammanträtt fiira qånEer (6/1,02008,12/12009,9/3 2009 och 11/52009). Utöversryrelsens
och arbetsutskottets möten har ett medlemsmöte genomförts. Temat för mötet vat "'Iunga
transporter i skärgården". Mötet genomfördes den 1,8/1,1,2008. Det sedvanliga
samvetkansmötet med andta kust- och skätgårdsföreningar har också genomförts och det
skedde den 9 /3 2009. Protokoll och mötesanteckningar har förts vid samtliga möten i
sedvanlig ordning. Protokollen är offentligz ochhar gjorts tillgängliga på föreningens
hemsida/webbplats www. smalandskusten. se.

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Mats Ohlsson

mats.ssf@tclia.com

ierry.cngstrom@vastcrvik. sc

Rengt Wallin
Båtsmansgatan 3
593 30 Vr\STtiRVIK
070-594 75 82
wallinbenEcva@telia. com

Lars-G öran r\ndcrssr>n

070-967 99 42

Jerry Iingstrim
Nlarkörgatan 1Å
593 51 V^S't'tlttVIK
070-223 80 40

Nfars<)

572 95

IIIGT]IIoI,M

IIändclöp RcnEsgårdcn
593 93

\/;tSTr'I{VIK

070-925 09 66
handelop.andersson@swipnct.sc
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I det följande

redovisas verksamheten i förhållande till den gällande verksamhetsplanen som
fastställdes av årsmötet på Örö den 5/7 2008. Rubrikerna och dess inbördes ordning följer

verksamhetsplanen.

1

Rekrytering av nya medlemmar
nya medlemmathar dragSt ut på tiden. För det första har det varit svårt att
^v
komma fram till hur vi ska nå ut till hela skärgåtdsområdets fastighetsägare och för det andra
har den fastighetsägarförteckning som beställts och köpts (för en ansenlig summa) av
Rekryteringen

Lantmäteriet befunnits vara ofullständig och att den dessutom omfattar fastigheter som inte
ingår i skärgårdsområdet. Rekryteringsärendet förs över till nästa verksamhetsår.

2

Tunga uansporter
Ett medlemsmöte med representanter från Länsstyrelsen, Regionförbundet,
skärgårdskonununerna genomfördes den 18/112008. Ordföranden för Skärgårdarnas
Riksförbund,I(jell Björkqvist, och förbundssekretetaren Bengt Älmkvist deltog på mötet.
Mötet gav genomslag vilket senare föranledde Regionförbundet att föflänga gällande
regelverk 1 år istället för som {digare 3 år med målsättningen att ta fiam en ny
finansieringsmodell som ska galla fu o m 7 /7 2010. Det ser hoppfullt ut för tillfållet, men å
andra sidan finns det tecken pä ztt åtminstone ett av transportföretagen har svårt att få
lönsamhet i verksamheten och planerar nu att sälja fattyget.

3

Regionala miliömåI, hot och möilighetet
Skärgardsföreningen har i olika omgängar aktivt deltagit i Länsstyrelsen arbete med att
regionalisera de nationella miljömålen. Undet ärethar. vi haft föräntningar pä attblt
involverade i arbetet med att komma fram till de åtgårder som krävs för att uppnå målen.
Länsstytelsen har dock tigit som mufen. Förmodligen kommet vi som tidigare att ställas inför
fullbotdat faktum, d.v.s. förslag om nya fiskeförbud,m^rina reservat, naturreservat och andra
starka slq'dd införs utan en öppen dialog. Föreningen har tidigare haft ett öppet och
konstruktivt samarbete med Länsstyrelsen. Är det den nya ledningen inom Länsstyrelsen som
vänt skärgårdsbefolkningen ryggen? Den tillträdande styrelsen uppmanas att kontakta
Länsstyrelsen för att få information om ätgfuder kopplade till de nationella och regionala
miljömålen.

4

Uweckling av det småskaliga kust- och skätgårdsfisket

Styrelsen befarar att Fiskeriverkets fötbud mot bl a ålfisket kommer attvt^tm^ kust- och
skätgårdsfisket i den småländska skärgården. I november, med mycket kort varsel, författade
styrelsen ett remissvar med anledning av Fiskeriverkets förslag till förvaltningsplan och
reglering av det svenska ålfisket. Remissvaret mottogs positivt av vära allierade (riksförbundet
m. fl.) och det finns att läsa pä vär hemsida. Effekten av värt och andras remissvar gav dock
ingen synlig påverkan vare sig förwaltningsplanen eller regleringen av ålfisket.
Jordbruksministern och Fiskerivetket har därmed lagt grunden för en direkt aweckling av
ostkustens skärgårdsfiskate. I(an det vara så att små grupper på landsbygden med särskilda
behov, intressen och kunskaper utrotas (förmodligen omedvetet) av en
^tme ^v
miljölobbyister som saknar kontakt med verkligheten. Upp till kamp mot
landsbygdsbefolkningens fiender - de mäktiga mrl1ö- och turistföreningarnas
intresseorganisationer och deras stora mängd anhängare i regeringen och riksdagen! Här finns
mycket
gör^ för Skärgårdarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar.

^tt
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5

Skätgårdens näringslivsutveckling
Enligt verksamhetsplanen ska skärgårdens näringsliv uppmätksammas och stimuletas.
Styrelsens har inte arbetet med nädngslivsfrågorn a i allmän mening. Å andra sidan har
en finansieringsmodell för tunga transporter, skrivit ett
styrelsen prioriterat
^tthitta
remissyttrande om ålfiskeförbudet samt aktivt deltagit i riksförbundets inventering av
skärgårds näringsliv. Mot denna bakgrund meflar styrelsen att den tydligt arbetat med
problemställningar som är en förutsättning för skätgårdens näringsliv.

6

Fortsatt utveckling av Skätgårdsöreningens webbplats

Skärgårdsföreningens webbplats (wwlv.srnalandskusten.se) har utvecklats när det gäller
administrationen av medlemsregistret. Skärgårdsföteningens webbredaktör ansvarar föt
webbplatsens fortsatta utveckling och underhållet av publicerad infotmation.
Styrelseledamöter med tilldelad behörighet till informationen kan också hjälpa till med
underhallet av informationen.

7

Fottsatt utveckli.g av Skätgårdspotten x Småland

Under det föregående verksamhetsåret beslutade styrelsen att skärgårdsföreningen (SSF)
gärna deltar i en ny uwecklingsetapp tillsammans med de övriga föreningarna under
förutsättning att en lämplig finansiedng kan ordnas. Tio tusen kronot avsattes i budgeten,
men den har inte utnyttjats. Inledande initiativ till att ta fram en ny ptojektplan har tagits men
det finns idag inget pågående atbete för att komma vidare med den. Slvitgardsföreningen
behöver aktualisera frägan genom att kontakta de övriga kust- och skärgårdsföreningarna.
Beträffande Skärgårdsporten informationsinnehåll har det utökats och uwecklats något under
året. Det finns dock mycket att göra innan den innehåller information om hela
skärgårdsomtådet.
Skärgårdsföreningens webbredaktör har en viktig roll
förvaltningsarbetet.

8

i det fortsatta utvecklings- och

Aktivt deltagande i dksfötbundets verksamhet

Skärgårdarnas Riksförbund arbetat för en levande kust- och skärgårdsbygd. Smålandskustens
Skärgårdsförening ät en zv riksförbundets 14 medlemsföteningat. Endast en förening från
varje län kanvata medlem i riksförbundet. Va{e förening företräds av tvä personer i SRF:s
styrelse. Mats Ohlsson (ordinatie),Jerry Engsttöm (ersättare) har reptesenterat
Smålandskustens Skärgårdsfötening.

Mats var närrarande på SRF:s åtsmöte på Långhoimen i Stockholm. Dessutom deltog LarsGöranAndersson som observatörpä åtsmötet. Mats ochJerryhat för övrigtvarit
förhindrade att delta på riksförbundets möten.

Det är angeläget attvär förening genom sina representanter ökar sitt deltagande
riksförbundets verksamhet.

i

Samverkan med Nya Kustlandet
9
Mayvot Källgen (Idö) valdes in som ledamot i Nya Kustlandet våren 2008. Mayvorhar
under året skriftligen (e-post) informerat SSF:s styrelse om Kusdandets verksamhet och att
hon av tidsbrist inte har haft möjlighet att delta på styrelsemötena som genomförs under
normal arbetstid. Mot denna bakgrund hat Malwor på egen begäranvalt attlämna
I(ustlandets styrelse. Skärgårdsföreningen har ingen fast plats i styrelsen. Det är I(ustlandets
valberedning som har till uppgrft att inför Kustlandets årsstämma föreslå en ersättare för
Malwor. Skärgårdsföreningen böt aktivt dra nytta av l(ustlandets stöd till utveckling.
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Övrigt
initiativ av Smålandskustens Skärgåtdsförening samlades de samverkande förenin garna pä
Högskolecentrunr i Västervik den 9 mars för de årliga överläggntngarna.

På

Representerade vat de samverkande föreningarna Tjust Allmogebåtar, Mellanskärgårdens
Intres seförening, I(almar läns Fis kate förbund, S j ö fararkus ten-Sm äland / Öland och
Smålandskustens Skärgårdsförening. Förettädare för. Regionförbundet Östsam,

Skärgåtdsrådet Östergötland, Länsstyrelsen i I(almat län, Regionförbundet i Kalmar län och
Västerviks kommun deltog dessutom på inbjudan i mötet.
Syftet och ambitionen med mötet vat att alla pafier skulle enas kring en gemensam
handlingsplan för att bilda "Skärgårdsrådet Smålandskusten" (arbetsnamn!).

Mötet inleddes med att Mats Ohlsson hälsade alla välkomna till mötet varefter samtliga
föreningar och organisationet informerade om vetksamheten i föreningarna och aktuella
frägor föt skärgårdarna. För att ge en bakgrund och rnspirera till diskussion redogjorde
Michael Cornell och Cad Hamilton från Skätgårdsrådet Östergötland för hut man arbetar i
Östergötland för att samordna skärgårdsuwecklingen i länet. Diskussionen som följde
utmynnade i enighet om att Östgötamodellen för samverkaflv^t en bra utgångspunkt att
atbeta vidare med.

Alla betonade vikten av att arbetet nu måste fortsätta med att utforma I(almar läns modell
för en samordnad utveckling av skärgården i länet. Akko I(adsson deklarerade dä att
Regionförbundet kommer att ta initiativet till ett möte på regional nivå för att dnva pä
uwecklingen i den riktning som diskuterats. Akko menade att det finns en wälpolitisk samsyfl
om att satsa på skärgården.
Mötet uttalade en avsiktsförklaring där Regionförbundet, Länsstyrelsen, I{ommunerna och
de samverkande föreningarnaHargSorde sin ambition attarbeta för och förverkliga
"Skärgåtdsrådet Smålandskusten".
Diskussionen avslutades med att Akko I{adsson igen lovade ta med frågan till
Regionförbundet och åtetkomma till samtliga för fortsatt diskussion. Helst skall detta ske
före sommaren men av praktiska skäl kan det dröja till tidig höst!

Stytelsen föt Smålandskus

Ordförande
Ordförande

Engström
Vice ordförande
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