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Bakgrund

Denna verksamhetsplan fastställdes på skärgåtdsföreningens åtsmöte den 5 /7 2008. Den gäller
för verksamhetsåret 1 /5 2008 - 30 /4 2009. Den av årsmötet valda styrelsefl ansvarar för att
beslutad verksamhet genomföts. Vid verksamhetsåtets slut ska utfallet av atbetet enligt
verksamhetsplanen rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Styrelsens konstitution
Dfuekt efter årsmötet (samma dag) genomför den valda styrelsen ett konsdtuerande möte. Vid
mötet väljs vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessa tre ledamöter samt föreningens
ordförande - som utses av årsmötet - utgör styrelsens arbetsutskott. Dessutom utses en
redaktör för skärsårdsföreninsens webbplats (www.smalandskusten.se). Redaktören ansvar
också för utve ckling och förvaltning av Skärgardsp orten (www. skargardsp orten. s e) .
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Mötesplan

Vid det konsdtuerande mötet ska datum beslutas för verksamhetsåtets ordinarie styrelse- och
arbetsutskottsmöten. Under verksamhetsåtet ska varje styrelsesammantr äde (4 st) iöregås av
ett arbetsutskottsmöte (4 st). Mötesserien avslutas med nästkommande årsmöte som alltid
senomförs den första lördasen i iuli. Det bewder att årsmötet 2009 infaller den 4 iuli.

Härutöver ska ett ordinarie medlemsmöte (nytt för i är) genomföras under hösten 2008 och
senast i april 2009 ska det återkommande samverkansmötet med de övriga kust- och
skdrgårdsföreningarna genomföras.

Vid särskilt påkommet behov kan styrelsen samlas för extra styrelsesammanträden och vid
behov inkalla medlemmama till informationsmöte.
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Aktuella ärenden, riktlinier för styrelsen

1)

Rekrytedng av ny^ medlemmar
Tunga transporter
Regionala miljömål, hot och möjligheter
Uweckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Skätgårdens näringslivsutveckling
Fortsa tt utvecklinE av skärsårds fötenineens webbplats (rvwrv. s malan ds kus te n. s c)
Fortsatt utvecklins av SkärEårdsDorten * Småland (www.skarsardsoorten. se)
Äktivt deltagande i dksförbundets verksamhet
Samverkan med Nya Kustlandet

Under verksamhetsåret ska följande ärenden handldggas och rapporteras ill medlemmarna.
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Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Mats Ohlsson
Marsö
572 95 IIIG]IIIOLM
070-967 99 42
mats.ssf@telia.com

Jerry Fingstr<im
N{arkörgatan 1Å
593 51 VÄSTJiRVIK
070-223 80 40
j erry. engstrom@vastervik.

Åsa Nilsson

Lars-Göran Andersson

Kråkelund, Irkuddcn
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572 95 FIGIIHOLM
073-641 81 12
se

asa.nilsson@ey

ecnft.biz

lIändc1öp. Bcngtsgårdcn
593 93 VÅSTERVIK

070-925 09 66
handclop.andcrsson@swipnct.sc

Sidaz (2)

4.L

Rektytedng Lv fiya medlemmar

Det planerade och påbör1ade arbetet med att tekrytera nya medlemmar genomförs tidigt
under vetksamhetsåret. Sam liga fastighetsägare i skärgården kommer att kontaktas brevledes
med en inbjudan till medlemskap. Det ät fastighetsägatna i kommunerna Mönsterås,
Oskarshamn och Västewik som avses.

4.2 Tunga transporter
Ett möte med reptesentanter från Länsstyrelsen och Regionfötbundet genomfördes den
11/2 2008. Den negativa utvecklingen av transportstödet diskuterades på mötet och därefter
hat samtal föts med fuamföral\t Regionförbundet. Samtalen ska fortsätta med målsättningen
att hitta en långsiktig lösning som är bra för såväl skätgårdsboma som levetantörerna av
transporttjänsterna.

4.3

Regionala miliömål, hot och möilighetet

Styrelsen har tag1t del av Länsstytelsens förslag till nya regional miljömåI. I ett remissvar hat
föteningen bemött fötslaget. Länsstyrels enha; bekräftat att temissvaret inkommit i tid för att
kunna beaktas i det fortsatta atbetet med miljömålen. I nästa steg är det viktigt att följa upp
och påvetka genomförandet av de ätgärder som kan krävas för att uppnå målen. En del kan
vara naturliga och lätta att ta till sig. Ändra kan påverka skärgåtdens kultur- och näringsliv på
ett mycket omvälvande sätt. Marina reservat och nya naturresefvat står på lur bakom hörnet.

4.4

Uweckling av det småskaliga kust- och skätgårdsfisket

Styrelsen befatar att Fiskeriverkets förbud mot bl a ålfisket kommer
kust- och
^ttut^rma
skärgårdsfisket i den småländska skärgården. Styrelsen följer utvecklingen av ålfisket och
konsekvenserfl^
det införda förbudet. Incitament och förutsättningar för en utveckling av
^v
det småskaliga skärgårdsfisket i allmänhet behövet tiilföras. Politiker och experter viil göra en
satsning på det lokala småskaliga fisket. Konkreta ätg;årder lyser med sin frånvaro!

4.5

Skätgåtdensnätingslivsutveckling

Skärgårdens olika t''per av näringsliv ska uppmärksammas och stimuleras. Det kanvara
lämpligt att höstens medlemsmöte ägnas åt skärgåtdens näringsliv. Det bör övervägas att
bjuda in en föredtaghäl1are som har engagemang och kompetens inom ämnesområdet.

4.6

Fortsatt uweckling av Skärgårdsöreningens webbplats
Skärgårdsföreningens webbplats är ny och behöver fullas på med information.
Skätgårdsföreningens webbtedaktör ansvarar för webbplatsens fortsatta utveckling och
underhållet av publicetad infotmation.
Fortsatt utveckling av Skätgåtdsporten * Småland
Styrelsen har beslutat delta i en ny utvecklingsetapp rillsarnmans med de övriga föreningarna

4.7

under förutsättning att en lämplig finansiering kan otdnas. Skärgårdsföreningens
webbredaktör har en viktig roll i det fottsatta utvecklings- och förvaltningsarbetet.

4.8 Aktivt deltagande

i risldörbundets verksamhet

Skärgårdamas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd. Smålandskustens
Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlemsföreningar. Endast en förening fiån
vzrlelänkanvata medlem i riksförbundet. Det är angeläget att SSF:s representanter aktivt

deltat i riksförbundets verksamhet.

4.9

Samverkan med Nya Kustlandet
Mayvor källgten har valts in som ledamot i Nya I(ustlandet. Mayvor Iämnat SSF:s styrelse av
p g a tidsbrist. Styrelsen ska hålla löpande kontakt med Malwor under verksamhetsåret. Det
ät lämpligt att bjuda in Mayvot till något av de kommande styrelse- eller medlemsmötena för
utbyte av information.

