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Styrelsen
Sntclscrrs lcdamriter laldcs ar' ärsmijtu liirdagcn dc.n 4/7 2009. \l0tct ägde rum på
Stcdsholncn i \'ästcn'iks skärgård. Stlrclscn konsdnrcradc sig dirckt eftcr årsrnritct lan id
bcfettninganra vicc ordfi)rande, sckrctcrarc och kassiir trllsattcs. Itollcrna ilom s$ rclscn har
därcftcr lar-jt tiirdcladc på f(iljandc sätt:

Jerry Engström/ld<i i 'ljust skärgard
Bengt $/allin/l Iasselö i 'l'just skärgard

ÄsaNilsson/Kråkclundillisterhulrsskärgård

((

)rdfiirandc)

(\'icc ordtirraldc)
(Sckrcterate)

Lars-Göran Andersson/I Iändcliip i 'I just skärgård (Kassi;r)
Bert Ekman/.\lö i l\listcrhults skär..qard
Rune llarr5'sson/likit i 'l'just skätgard

BirgittaKiillgren/ld<ii'l'justskärgard

Magnus Vastesson/\'ili)-I,ångir i 'l just

skärgard

MagnusSvensson/lländcli)pr'l'justskärgåtd

(()rdinaric lcdarnot)
(()rdinadc lcdamot)
(Ordinancledamot)
(()rdinaric lcdamot)
(()rdinariclcdamot)

Kristina Ahlman-Malmberg/Sladi! i'l'just skär'garcl

(l irsättarc)

TorgnySöderström/Nlarsi)il'justskärgård

(lirsättarr)

Mats Olsson/Stnrpii i i\Iistcrhults
,\rbctsutskottct har bcstått

ar-

skärgard

(l lrsänarc)

ordföraldcn, r'icc ordfrirandcn, sekrctcraren och kassörcn.

l)ct gångna vcrksarnhctsårct har varit ctt al de rnest rni)tesintcnsira scdan ti)tcningcn bildadcs.
llftcr dct k<xrstitucrandc rniitct har str'rclscl sammanträtt å tta gångcr (09-11. 1 1-02, 2009, samt
01-11, tJ2-08,03-08,0-+-13,05-03 och 06-02, 2010) scdan årsm<irct stxnmarcn 2008.
\il;ctsutskottct har dcssutom samlnxilt1ätt n å rr?inq r f l [105 och l2-09,2009).
Lltör'cr stlrclscns ()ch erbctsutskottcts miiten har n'a rnedlemstriitc gcnomfiirts. Icman fiir
miitcna r ar dcls "\'ad hiindcr mcd rira skärgirdsfr:igor" som gcnomfiirdcs 20(19-12-09 samt
"Säkcthct i Skärgarden" som gcnuntiirdcs den 2010-03-08. \Iinncsantecknin.qar, protokoll
och rnötesanteclitringar har fiirts lid samtlisa miiten i scdvanlig ordnirrs. -\lla är offcntliga och
har giorts tiilgängliga på fiircningcns hcmsida/l cbbplats q"*'w.smalandskusten.sc.
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rcdovisas lcrksamhcten i födrållandc till den gällandc lcrksamhctsplaucll soln
fastställdes ar- årsmiitct på Stcdsholmcn dcn 2009-07-04. llubrikcma och dcss inbijrdcs

I dct firljande

otdning följcr lctksarnhctsplancn.

1

Rekrytering av nya medlemmar
llckn tcringen av nla mcdlemmar har tbkuserats

.

2

Tunga transporter
I'ltt medlcrnsrniitc med reprcscntatrtcr från l,ätrsstlrclscn, llcgionförbundct,
skärsirdskemmuncna gcnomfrirde s den 1 8/ 1 1 2008. I)ctta har rcsultctat i att förcningcn
starkt bidraslt till en "Skärgatdsutrcdfling", t-uansierad a\ Rcgi<nfirrbrurdct i Kahner,
Länsstyrclscn i Kalmat samt ()skadramns- och \'ästcn'iks liommuncr. Utrcdnilgcn k<nrncr
att r-isa pi alla fakta sarnt rnil,jlighctcr och idi'cr krirrg hur tunll:l transP(xter kan futrqcra
srrukftrrcrat och Iångsiktigt i cn framtid. LJtrcdningcn gcnomfiirs at Bcngt ,\lmklist och
prcscntcras sommarcl 2010.

3

Regionala miljömåI, hot och möiligheter

Skärgårdsfiircningen har i olika ontgåluar aktivt deltagit i l,änsstvrclsen arbctc rncd att
regroflaliscra dc nationclla milj<imälen. Llnder årct har Vi haft fitn'äntningar på an bli
inr.oh cradc i arbctct med att komma fram till de åtgitdcr srxn krär's fiir att uppni rnalel.
l,iinsstr.relscn har dock trgit son murcl. liiinnodligcn kornmcr vi som tidigarc att st:illes intirr'
tirllbordat faknun, d.r'.s. tiirslag om nra fiskctl)rbucl, rnarirra rcscrt at,1råftrrrcscn-at och atrdm
starka skldd infirrs utan cn iippcu dialrg. I.i)rcningcn har utrtlcr lrct fått tillfällc ett uttala :i{r i
n i ftågor gallandc rattrrrcscll at i norra skärgårdel.

4

Uweckling av det småskaliga kust- och skiirgårdsfisket

Sfi.rclscn bcfarar att liiskedterkcts fiirbud m()t bl a ålfiskct kommcr att utarma kttst- och
skiirgardsfiskct i dcn smålätrdska skärgården 'l'cutlcnscn vcrkat vara att sm'i .glppcr pa
landsby.gden med särskilda bchor', intrcsscl och liunskapcr utrotas (fiirmodliscn omcdi'ctet)
av er) armc av rniljiilobbristcr som saknar ko,ttxkt med verklighctcn. Lipp till kamp mot
landsblgdsbcfolkninqcls flclrdct - de mäktiga rnrliii- oclr turistfiircnilgarnas
intrcsscorganisatitxrcr och cleres stora mängd anhälgarc i regcritr.qcn och riksdagcn! I Iiir f-rrlls

myckct att iliira fitr Skärgirrdatnas lliksftjrbund och dcss mcdlcmsfiirclrilgar.

5

Skärgårdens näringslivsuweckling
l,lflligt Ycrksemhctsplaflcn ske sktrgärdcfls närinqsli\ uppmärksammas och stimuletas.
Sn rclscn hnr inte arbctat mcd nridngslilsfrågoma i allmärr ntcuing mctr har samtidigt aktilt
drivit frågan (xn turge transp()rtcr solt är cn lilsviktig dcl fiir skärg'irdcns
näringslivsutlcckling. l ill dctta hedc vi vid ctt al rncdlcmsmritcrla rclrcsclltxti(nr frf,ll
\'ästcn'ik l;ramåt, kornmunerrs närilgslitsbolag, sttm rcdogjordc firr m<ijlighctcr till
näringslilsutvcckling i våt skärgård.

6

FortsattutvecklingavSkärgåtdsftireningens\Å'ebbplats

l ebbpl.tt" (s s s .smalaldsktrstcrr.st,) har f()rtsatt un-ccklats urdcr årct.
Skärgårdsftir.cningcns sckrcterarc 21ts\ afar tiir s cbbplatscns f()rtsatt2 utreckllrlg och
rurdcrhållct av pul;Lccrad infonnatirn. Sti'relsclcdamiitcr med tilldclacl bchi)righct till
informatirxrcn kan också h jälpa till mcd undcrhållet al infirrmetitxtcu.
Skärgårdsfiiteningcns

auat ana.(atd&aztea.

ae
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7

Fortsatt uweckling av Skärgårdsporten * Småland
Samverkan tillsammans rned ör'riga fiircningar har unclcr året avstannat och diskussion förs
Itur ti slia ga ridarc.
Beträfånde -skärsnrdsP()rtcns informatirxrsinnchå11 har dct ut<ikats och uh-ecklats någ6t
undcr årct. I)ct fi'ns dock myckct att göra innan dc' i''chållet i'f<rmati.n om hcla''
skärgårdsområdct.
Skärgardsförcni'gcns sckrctcrarc har cn .iktig roll i dct tbrtsatta ,n.cckli'gs- och

f<ifl 'altningrrarbetct.

8

Aktivt deltagande i riksförbundets verksamhet

lliksfiirbund arbctar för en lcvaldc kusr- och skärgirdsbl-gcl. Smålandskustcls
Skärgårdsfiircnrng är cn av nksförbundcts 14 rnedlcmsföreritrgor. trr,tu.t
fiireling från
Yarjc län kan vara mcdlcm i nksförbuldct. \'a{c fi)rcning ftireiräds ar- rr.å "n
pcrsoncr i .SIip:s
stlrclsc. Sliärgårdsföreningcn har rcptcscntatir)n gen()m ordfdrancJc,.fcrn, ilngrtröm, och r.ise
ordfirrandc, Bcrlgt \X/allil. Undcr årct har förclilgcn r-arit rcprcsentcrad på årsmiitct
ar- l,ars(liiran .\ndcrsson, ,\sa trr.-ilsson och Birgitta Källgrcn.
Skärgårclarnas

-fcrn'

,ch l)c'gt har tr-r'ärr

'arit

fiidrindradc att delta på riksfiirbunclcts mötc'.

9

Samverkan med Nya Kustlandet
r-rldes irr i()nr lcdam()t i Nla Kustla'dct r'årcn 2010. r\sa har rurclcr årct
intirrmcrat -SSIi:s stlrclsc om Krstlandclts verksamhet. Skärgardsförcningen har ingcn fast
plats i stlrclscn rncr Skär$rdsfi)rcningcn b(ir änclock aktivi dra nltta a\l Kusrlar)dcts
stijd till

\sr N"ilsst'

un'cckLng.

Övrigt
ratit diupt cngagt'rad r frågan kring nurga t,aflsp()rtcr och har 4rii'it pr()ccssel
som lett fram trll att nu en utrcdning pfescntefas.
St|rclscn är aknr i frågan orn infrastrukturutrccklingi skärgarden lia ctt initiatr\.s()m ta{aits
Sfl'rclscn^har

av nänngslilstiircträdarc i notra skärgårdcr1.
Sn-rclscn har I arit drilandc i att gclomfrira tr'å mcdlcmsmi)ten undcr året som
har tagit fasta
på trå8c-ställningar som lvfts. l)ct scnarc al dcssa mötel tcmatisetacle säkcrhctsfrågorira
i

skärgardcn och ri kan prcsentcra att ltädtJningstjällstcn nu har kiipt in en sr'är'arc ior
olika
i'satscr i rår skär'gard. l'ltt'ttcrligarc initiatir är att Rädclningstjä,r.t.rr rru k.mmcr att
sflalkturcrat arbcta rncd frrrcbrgga.dc i'f<rmati.nsåtgärdcr nrccl start sommare'
2010 på
plats i Srnålandskustcn skärgård.
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