Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Västervik den 3 december 2011
Nörvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, Åsa Nilsson,
Magnus Svensson, Bengt Wallin

l.

Mötets öppnande
Ordfiirande hälsade alla välkomna.

2.

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

J.

Val av justeringsman att jämte ordfiirande justera protokollet
Magnus Svensson valdes till justerare.

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkiindes

*

att Åsa ger information om turistfiskemöte i Hjo.

Genomgång av fiiregående protokoll
Möte 7/11 var styrelsen inte beslutsmässig, Jerry gick igenom mötesprotokoll fran
10/10.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport

Affärskonto
Sparkonto
Secura
Summa:

26079,06
20616,81

11W,23
58M0,1

Antal medlemmar:
Ca 200 betalande.Nio nya.

Lars-Göran har inftirskaffat visMa500

7.

till bokftiringen.

Rapport om webbplatserna skärgårdsporten och SSF hemsida.
Inget att rapportera mer åin att forumet spammas med skräpmeddelande, Åsa arbetar
på det.

8.

Tunga transporter, Skärgårdsutredningen -lägesrapport.
Ett möte med Bengt Almkvist är förestående gällande tunga transporter-ärendet.
Styre I sen avvaktar b eske d från Re gionforbundet.

9.

Kompletteringstrafik.
Styrelsen avvaktar kommande möte på onsdagen samma vecka..

10.

Verksamhetsplan.
Styrelsen konstaterade att den nosar på de flesta punkter i verksamhetsplanen.

11.

12.

Mötesplanen
Datum för mars möte ej klart.

Kustlandet, lägesrapport
Äsa rapporterade lite om hur kustlandets ekonomiska pengapotterna är fördelade
för dagen.

13.

Riksfiirbundet rappo rterin g
Riksförbindet har hållit i möte kring bredbandsfrågor. Dock inget nytt där.

14.

Medlemsmöte, reflektioner
Räddningstjänsten var där och pratade säkerhet. De kan inte stötta gamla
brandsprutor mm.

15.

Strandskydd
Ett ärende som återkommer senare.

16.

Övriga frågor
A. Skärgårdsrådet Östergötland
SSF har inbjudit till möte och det pratas om samamrbete mellan Östergötland och
Kalmar län.
B. Turistfiskeseminarium i HJO. Åsa närvarade i egenskap av kustlandet och
stuguthyming. Hon gav en kort rapport från mötet av det som rör våran skärgård.
C. Rågö ek. ftirening har nya förutsättningar. Den kan ta över Storkläppen.
D. Ett forslag kom att uppvakta fiskeriverkets nye överhuvud då denne är ny i
kläderna. SSF kan presentera sin hållning i fiskerifrågor.
E. Ett ftirslag ligger om att göra studiebesök i någon annan del av skärgården.

17.

Mötet avslutades

Vid protokollet

, Av()
ÄsaNilsson
Sekreterare

Mötesplan för verksamhetsåret

20ll I 2012

Styrelsemöte
Styrelsemöten genomfors om inte annat anges på Campus (fd. HögskoleCentrum)
Västervik. Tid: 1 8.00-21.00
Styrelsemöte infbr höst och vårmöte startar 16.00

Medlemsmöte höst
Medlemsmöte vår

Årsmöte

