Protokoll fort vid styrelsesammanträdet i Västervik den 4 oktober 2010
Nörvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, ÅsaNilsson,
Torgny Söderström, Bengt Wallin

1.

Mötets öppnande
Ordftirande hälsade alla välkomna.

2.

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

Val av justeringsman att jämte ordfiirande justera protokollet
Torgny Söderström valdes till justerare.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.

Genomgång av fliregående protokoll
Föregående protokoll var ok.
6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport

Aflärskonto
Sparkonto
Secura
Summa:

20749,2

2M92,47
11098,5

52U0,17

Antal medlemmar:
Hitintills har 134 medlemsposter betalat in. 93 st har betalat 150kr och 38 st har
betalat 300kr.
Det saknas 52 medlemsposter som ej betalat av de som fick inbjudan till årsmöte.
Lars-Göran ska kontakta Mats Ohlsson fiir att kunna anvåinda funktionen att skriva
ftirskrivna inbetalningskort. Vidare ska två utskick gå ut. En påminnelse till de som
glömt betala i år och ftina året.
En ny inbjudan till gamla medlemmar som inte betalat på ett antal år.

7.

Skärgårdsporten och SSF webbplats, lägersrapport
SSF ska ft ett fotoalbum så snart webmaster hinner med detta. Vidare har låinkar till
skåirgårdsfrågor som behandlats i media lagts upp på Skåirgårdsporten. Åsa
informerade om att det finns en Facebooksida flor Tjust och Misterhults skåirgård
som marknadsftir skåirgården. Den låinkar till SSF men åir obunden till någon
organisation.

Rapport om skärgårdsrådet
Inget nytt har tillkommit.
9.

Tunga transporter, Skärgårdsutredningen Jägesrapport.
Bengt Almquist arbetar med rapporten. Styrelsen vill ta del av den innan något
beslut fran l?insstyrelsen tas ftir att kunna diskutera och ev. ståilla oss bakom den.

10.

Mötesplan fiir verksamhetsåret.
Ny mötesplan åir framtagen. Se bilaga.

11.

Åtgärdsplan.
Äsa ska leta fram en tidigare åtgåirdsplan som mall. Risk finna annars att beslutade
saker faller bort.

12.

Höstmöte planering
Planerat datum: 6112.Kvällens tema: Bostäder i skiirgården.
SSF ska bjuda in Plan & bygg v-viks kommun och bostadsbolaget. Åsa har i
uppdrag att hitta motsvarande i Oskarshamns kommun. Om utredningen av tunga
transporter åir klar och vi finner det bra så ska detta informeras om.

13.

Kustlandet, lägesrapport.
Åsa informerade om att Kustlandet gått med som medfinansiåir till ett projekt som
marknadsftir turistfiske i Europa. Det finns inskrivet i projektet att det ska finnas
överenskommelser och ftirankring hos vattenägare och lokalbefolkning.

14.

Skärgårdstrafiken
Ett par möten mellan entreprenörer och Våisterviks kommun har hållits ftir att
diskutera persontrafik i skrirgården i syfte att få en langsiktig lösning på så väl
sommartrafik som helårslösningar. Västervik framåt kan driva frågan i ett
nåiringslivsperspektiv. SSF vill delta i detta forum.

15.

Studiebesök Blekinge.
Styrelsen vill göra ett studiebesök till Blekinge ftir att se hur de har löst sin
skåirgårdstrafik.

16.

övriga frågor
Bengt Wallin stiillde frågan om hur mycket SSF ska delta i SRFs styrelsemöten.
Mötet kom fram till att inbjudan ska cirkulera i vfu styrelse. Är det någon som kan
tiinka sig att åka så går det bra.

t7.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

?o,n9r'**);-,Torgny Söderstöm
Justeringsman

Mötesplan för verksamhetsåret 2010 I 2011
Styrelsemöte
4/ 10, gl

ll,

12,10 I l,

7 12, 7 13, 41 4, 21 5,301 5,13 I 6
genomftirs
Styrelsemöten
om inte annat anges på Campus (fcl. HögskoleCentrum) Västervik.
Tid: 18.00-21.00
61

Styrelsemöte inftir höst och vårmöte startar 16.00

Medlemsmöte

höst 6112

Medlemsmöte

vår

Årsmöte

414

2t7

