Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Västervik den 14 september
2009
Niirvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Bengt Wallin, Torgny Söderström, LarsGöran Andersson, Åsa Nilsson.

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

2.

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

Val av justeringsman attjämte ordförande justera protokollet
Bengt Wallin valdes till justerare.

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, en extra punkt lades till under övriga frågor.
Punkt 10 och l1 byterplats.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Ordftirande gick igenom föregående mötesprotokoll.
Rutiner för protokollhantering diskuterades.
Protokollorginalen ska vara påskrivna inför varje möte.
Där efter scannar Jerry orginalet och laddar upp en pdf på hemsidan.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport
Afiärskonto
Sparkonto
Secura
Pro1ektkonto

Summa

31743,58
20377,33
1 1005,58
264,5
63390,99

Utgfter s edan fore gående möte
Ingen uppgft

Inkomster sedan före gående möte

Ingen uppgft
Medlemsr
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VIJ dagens möte

207

Föregående möte

207
0

Förändring

Antal medlemsposter i databasen: 256st.

7.

Skärgårdsporten och SSF webbplats
Skdrgårdsporten:
Styrelsen beslutar att avs(itta 5000 k, inkl. moms for att Åsa Nilsson
ll e b bpr o dukt i on s ka upp da t e r a s kcir går dsp or t e n o c h akt ual i s e r a de n.
,ssF,'

Styrelsen beslutar att avsritta 3000 kr inkl. ntontsför att Åsa Nilsson
We b bpr o dukt i o n s ka v i dar e u tv e c kl a s sf he m s i da.
Vidare ska Åsa planera en repetition och introduktion av SSF hemsidanför
styrelsen.

Bengt Wallin kommer att kontakla Karl Hamilton angående eventuell
sammankoppling av skargardsporten med östergötland.

8.

Rapport om skärgårdsrådet
Inget nytt har tillkontmit till delta möte.

9.

Räddningstjänsten.
Räddningsdänsten i Västerviks kommun planerar en utbildningsinsats i skärgården.
Man vill göra en inventering av kompetens, resurser och infrastruktur. SSF kan bli
delaktiga med att husera informationen på exempelvis skärgårdsporten.
Jerry går vidare med det ärendet

10.

Inbiudan till möte om Tunga transpofier i Oskarshamn.
Länsstyrelsen har dålig koll på liur förutsättningarna är i skärgården gäll ande

At^J

transportfrågor vilket leder till att de inte kan fattanägra beslut. De vill ta fram en
person som kan kartlägga förutsättningarna under ett halvåsr tid. Vid projektets slut
ska en idö tas fram. SSF ftjreslår Bent Almquist som den person som kan göra
denna utredning.
11.

Samverkansmöte i höst.
Ämnen föreslagna till mötet:
-Tunga transporter
-Räddningstjänsten
-Skärgårdsporten vidarekoppling mot Östergötland

t2.

Ny verksamhetsplan 2009 -2010
Ordförande delar ut den verksamhetsplan som är beslutad och går igenom denna.
Komplettering av denna:
SFF sammarbetar med Västervik frammåt ftjr att komplettera den lista med
fastighetsägare som vi ska använda till nyrekry.tering.
SSF

vill bjuda in Lotti Jismo till styrelsemöte om vilka möjligheter till

projektpengar det finns hos Kustlandet.
13.

Övrigt
Ändring av adresser ska göras till SFR
Åsa har utsetts

till arkivarie.

t4.

Nästa möte
Kommande möten genomförs enligt gällande mötesplan som bifogas (bilaga 1).

15.

Mötet avslutas

Vid protokollet

I

Åsa Nilsson
Sekreterare

Engströrn
örande

'A*Bengt
Justeringsman

Mötesplan för verksamhetsåret 2009 I 2010
Styrelsemöte
r4lg, 2111, ll lr, gl3, 3l I 5
Styrelsemöten genomftirs om inte annat anges på HögskoleCentrum Västervik. Tid: 18.0021.00
AU-möte
5

ll0,

7I

12, 812, 614,

3I

5

AU-möte genomftirs via telefonkonferens om inte annat anges. Tid: 17.00-20.00

Medlemsmöte

höst 2ltl

Medlemsmöte

vår

Årsmöte

813
317

