Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Västervik den 3 maj 2010
Nörvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, Åsa Nilsson,
Torgny Söderström, Bert Ekman, Rune Harrysson, Bengt Wallin

1.

Mötets öppnande
Ordftirande hälsade alla välkomna.

2.

Val av sekreterare
Äsa Nilsson

3.

Val av justeringsman att jämte ordfiirande justera protokollet
Bengt Wallin valdes till justerare.

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkåindes.

5.

Genomgång av fiiregående protokoll
Föregående protokoll var ok.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport

Afiärskonto 3573,2
Sparkonto 2U92,47
Secura
11077,02
Summa: 35142,69

Antal medlemmar:

Medlemsposter
Förändring

Antal poster:

I maj inträdde nytt

257
2
259

bokslutsår.
Balansrapporten visar på ett minus på 2000kr.
Lars Göran gick igenom kommande budget och detta diskuterades och
konigeringar ska göras till niista möte.

För att ffi fler medlemmar ska en ny folder med aktuellt innehåll tas fram. Den ska
delas ut i bla. postlådor och i inbjudan till möten.

7.

Skärgårdsporten och SSF webbplats, lägersrapport
Inget nytt att raportera.

8.

Rapport om skärgårdsrådet
Inget nytt har tillkommit till detta möte men diskussionen lever.

9.

Tunga transporter, Skärgårdsutredningen -lägesrapport.
Projektet pågar.

10.

Mötesplan ftir verksamhetsåret.
Oftiriindrad.

11.

Medverkan aktiviteter Västervik, skärgårdsfestivalen.
SSF ska ha med en annons och stå som medverkande

12.

till

bladet.

Kustlandet,lägesrapport.
Åsa Nilsson har frågat om någon från Kustlandet kan komma och informera om
Kustlandet på ssf årsmöte.

13.

Kustlandet,projekt.
Punkten hänskjutes till efter att vi fått information om Kustlandet.

14.

Räddningstjänsten, platser och datum
Styrelsen diskuterade fram vilka platser som iir lämpliga ftir räddningstjiinsten att
genomftira de brandskyddsövningar som ska äga rum i sommar.

Lördag iir ft)reslaget
Norra skiirgården

v.28
v.29
Södra skiirgården v. 30

Mellanskiirgården

Horsö
Hasselö
Östra Eknö

15.

Skrivelsekompletteringstrafik.
Öar som inte ingar i Västerviks kompletteringstrafik är: Idö, Stedsholmen, Ekö,
Långö, Grindö, Horsö, Väderskär, Marsö, Nävelsö. Det iir såikerligen flera som inte
iir med i denna lista. Arbetet med en skrivelse fortsätter.

16.

Förberedelser infiir årsmötet
Styrelsen diskuterade praktiska lösningar som att mat från marsöfiskarn serveras
och ft)ranmälan ska gälla lor maten samt en kostnad ftir denna, vilka båtar som
finns tillgiingliga samt övriga praktiska detaljer.

p

17.

Övriga frågor
Kallelser ska skickas ut till de som har betalat årets medlemsavgift. De som inte
batalat på flera år i rad ska tas bort fran databasen.

Vid protokollet
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ÄsaNilsson
Sekreterare

Bengt Wallin
Justeringsman

Mötesplan fiir verksamhetsåret 2009 I 2010
Styrelsemöte

ll, ll I 1,812, 813,

13 I 4, 3 I 5, 21 6
genomftirs
om inte annat anges på HögskoleCentrum Västervik. Tid: 18.00Styrelsemöten
21.00

1419, 2l

AU-möte

5lt0,9l12
AU-möte genomftirs via telefonkonferens om inte annat anges. Tid: 17.00-20.00

Medlemsmöte

höst 9ll2

Medlemsmöte

var

Årsmöte

813
317

