Minnesanteckningar
Samverkansmöte med kust och skärgårdsftireningarna 2009-03-09

initiativ av Smålandskustens Skärgårdsflorening samlades de samverkande
foreningarna på Högskolecentrum i Västervik den 9 mars for de ärIiga

På

överläggningarna. (Inbjudan bilaga 1).
Representerade var de samverkande foreningarna Tjust Allmogebåtar,
Mellanskärgårdens Intresseftirening, Kalmar läns Fiskareftirbund,
Sj ö fararkusten- S mål and/Öland och S målandskustens S kärgårds forening.
Företrädare fiir Regionflorbundet Östsam, Skärgårdsrådet Ostergötland,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionforbundet i Kalmar län och Västerviks
kommun deltog dessutom på inbjudan i mötet. (Deltagarforteckning enligt

bilaga2)
Syftet och ambitionen med mötet var att alla parter skulle enas kring en
gemensam handl ingspl an for att bilda " Skärgårdsrådet S mål andskusten"
(arbetsnamn!).

Mötet inleddes med att Mats Ohlsson hälsade alla välkomna till mötet varefter
samtliga foreningar och organisationer informerade om verksamheten i
loreningarna och aktuella frågor ftir skåirgårdarna.
För att ge en bakgrund och inspirera till diskussion redogjorde Michael Cornell
och Carl Hamilton från Skärgårdsrådet Östergötland for hur man arbetar i
Östergötland for att samordna skåirgårdsutvecklingen i länet.
Diskussionen som foljde utmynnade i enighet om att Östgötamodellen for
samverkan var en bra utgångspunkt att arbeta vidare med.

Alla betonade vikten av att arbetet nu måste fortsätta med att utforma Kalmar
läns modell for en samordnad utveckling av skärgården i länet. Akko Karlsson
deklarerade då att Regionforbundet kommer attta initiativet till ett möte på
regional nivå ftir att driva på utvecklingen i den riktning som diskuterats. Akko
menade att det finns en tvärpolitisk samsyn om att satsa på skärgården.

Mötet uttalade en avsiktsforklaring där Regionforbundet, Länsstyrelsen,
Kommunerna och de samverkande foreningarna klargjorde sin ambition att
arbeta for och forverkliga " Skåirgårdsrådet Smålandskusten".
Diskussionen avslutades med att Akko Karlsson igen lovade ta med frågan till
Regionforbundet och återkomma till samtliga fiir fortsatt diskussion. Helst skall
detta ske fore sommaren men av praktiska skäl kan det dröja till tidig höst!
Mats Ohlsson avslutade därefter mötet med att tacka alla närvarande for en
engagerad och konstruktiv diskussion!
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