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Verksamhetsplan 2017-05-01 – 2018-04-30
Smålandskustens Skärgårdsförening

1
Bakgrund
Denna verksamhetsplan fastställs på skärgårdsföreningens årsmöte den 201707-01. Den gäller för verksamhetsåret 2017-05-01 – 2018-04-30. Den av
årsmötet valda styrelsen ansvarar för att beslutad verksamhet genomförs. Vid
verksamhetsårets slut ska utfallet av arbetet enligt verksamhetsplanen
rapporteras i verksamhetsberättelsen.
2
Styrelsens konstitution
Direkt efter årsmötet (samma dag) genomför den valda styrelsen ett
konstituerande 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 föreningens
webbplats (www.smalandskusten.se) och föreningens representant för
webplatsen Skärgårdsporten.
3
Mötesplan
Vid det konstituerande mötet ska datum beslutas för verksamhetsårets
styrelsemöten.
Under verksamhetsåret ska styrelsen genomföra minst 8 styrelsemöten.
Mötesserien avslutas med nästkommande årsmöte som alltid genomförs
den första lördagen i juli. Det betyder att årsmötet 2018 infaller den 7 juli.
Härutöver ska minst ett ordinarie medlemsmöte genomföras under
verksamhetsåret. Medlemsmötet skall tematisera och beröra aktuella frågor
gällande skärgården och dess utveckling.
Vid särskilt påkommet behov kan styrelsen samlas för extra styrelsesammanträden och vid behov inkalla medlemmarna till informationsmöte.
4
Aktuella ärenden, riktlinjer för styrelsen
Under verksamhetsåret ska följande ärenden handläggas och rapporteras till
medlemmarna.
1)
2)

Aktivt arbeta med ett Skärgårdspolitiskt program
Infrastrukturfrågor
o Trafik
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

o Tunga transporter
o Boendemöjligheter i skärgården för permanentboende
o Telefoni, Bredband, Mobiltäckning mm
o Landningsplatser för Räddningstjänst
Regionala miljömål, hot och möjligheter
Bevaka utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Främja utvecklingen av skärgårdens näringsliv
Uppdatera och förvalta skärgårdsföreningens webbplats och
Skärgårdsporten
Delta i riksförbundets verksamhet
Delta i arbetet med Skärgårdsrådet
Utveckla och tillföra mervärden för medlemmarna
Avfalls- och sophantering
Rekrytering av nya medlemmar
Omvärldsbevakning

4.1
Skärgårdspolitisk program
Styrelsen bör aktivt delta i och ta en ledande roll i arbetet med utvecklingen
av ett Skärgårdspolitiskt program tillsammans med Länsstyrelsen,
Regionförbundet i Kalmar län samt Skärgårdsrådet.
Detta program innefattar ett ”Leva-Verka-Bo” perspektiv och innefattar i
princip allt arbete som beskrivs enligt verksamhetsplanen.
4.2
Infrastrukturfrågor
Styrelsen bör aktivt delta i och driva frågor som rör infrastruktur i skärgården
på ett generellt plan. En fungerande infrastruktur är A och O för utveckling
och överlevnad av både skärgårdens näringslivs- utvecklings- och
boendemöjligheter. Styrelsen ska fortsatt aktivt driva frågorna kring trafik och
transporter i skärgården med hög prioritet.
Det råder brist på bostäder för dem som vill bo och verka året runt i
skärgården. Smålandskustens skärgård är inget undantag. I en del skärgårdskommuner i landet har byggförbuden i skärgårdsbyarna hävts. Detta är ett
exempel på en av flera åtgärder som även bör genomföras i vår skärgård.
Under verksamhetsåret ska styrelsen lyfta fram problemen i ljus och föreslå
lämpliga åtgärder i dialog med kommunerna och länsstyrelsen. Skärgårdarnas
Riksförbund har mycket erfarenhet och kunskap inom området som kan tas
tillvara i styrelsens arbete.
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Utvecklingstakten när det gäller telefoni, bredband och mobiltäckning har i
skärgården fortsatt eftersatts och det är av största vikt att styrelsen agerar för
en fungerande tillgänglighet i alla våra skärgårdsområden med minst lika bra
kvalitet som på fastlandet.
En uppdatering av landningsplatser för Räddningstjänsten har påbörjats och
slutförs under året. De utvalda bryggorna märks upp med identifiering.
4.3
Regionala miljömål, hot och möjligheter
De åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå de nationella och regionala
miljömålen kan allvarlig hota skärgårdsbefolkningens möjligheter att fortsätta
bruka sina skärgårdshemman. Särskilt om marina reservat eller nya
nationalparker bildas i vårt skärgårdsområde. Samtidigt kan det uppstå
möjligheter till utveckling. Styrelsen ska aktivt följa upp vilka åtgärder som
förbereds för att målen ska uppnås och därefter vidta åtgärder som kan
undanröja de negativa konsekvenser som är möjliga att förutse.
4.4
Utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Kust- och skärgårdsfisket är en grundbult i skärgårdskulturen. Styrelsen ska
följa utvecklingen av det kustnära fisket. Det är särskilt angeläget att styrelsen
aktivt stödjer utvecklingen av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket.
4.5
Främja utvecklingen av skärgårdens näringsliv
Skärgårdens olika typer av näringsliv ska uppmärksammas och stimuleras. Det
är av absolut nödvändighet att mot en näringslivsutveckling i skärgården få till
en fungerande infrastruktur i sin helhet.
4.6
Uppdatering av föreningens webbplats och Skärgårdsporten
Det är angeläget att skärgårdsföreningens webbplats och Skärgårdsporten är
aktuell och att Skärgårdsporten fortsatt kompletteras med information.
4.7
Deltagande i riksförbundets verksamhet
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlemsföreningar. Endast en förening från varje län kan vara medlem i riksförbundet.
Det är viktigt att SSF:s representanter aktivt deltar i riksförbundets
konferenser och möten.
4.8

Aktivt delta i arbetet med Skärgårdsrådet
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Skärgårdsföreningen bör aktivt delta i arbetet och ta del av tidigare
erfarenheter samt att verka för ett tydligare fokus på den småländska
kuststräckan, t.ex. genom ett gemensamt Skärgårdspolitiskt program.
4.9
Utveckla och tillföra mervärden för medlemmarna
Styrelsen ska tydliggöra hur medlemmarnas nytta med medlemskapet kan
utvecklas och göras intressant. Det kan handla om rabatter i butiker o dyl.
eller inköp av varor och produkter som alla kan ha ett samtidigt intresse av att
förvärva till ett förmånligt pris. Intressanta studieresor och seminarier kan ge
värdefulla uppslag till utveckling av vår skärgård.
4.10
Källsortering av avfall
Det är opraktiskt och miljövådligt att det saknas förutsättningar att källsortera
avfall i skärgården. Styrelsen bör verka för att kommunerna löser problemet.
4.11
Rekrytering av nya medlemmar
Styrelsen ska fortsatt arbeta med den beslutade och pågående rekryteringen
av nya medlemmar. Styrelsen planerar att genomföra en aktiv marknadsföring
av föreningen under året.
4.12
Omvärldsbevakning
Det är viktigt att styrelsen håller sig ajour med omvärldens förändringar då de
tenderar att komma i allt snabbare takt och vara av stor vikt för styrelsens och
föreningens framtida arbete.
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Budgetförslag verksamhetsåret 2017-2018

Intäkter
Medlemsavgifter 200*150
Nya medlemmar 10*150
Summa

30 000
1 500
31 500

Summa

31 500

Kostnader
Riksförbundet
Kontorsmaterial
Trycksaker
Porto
Övr. Kostnader
Styrelsearvoden
Medlemsmöten
Transporter
Web
Skärgårdsporten
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2 000
1 400
3 900
3 500
4 300
4 600
3 000
5 000
2 000
1 800
31 500

