Protokoll fiirt vid styrelsemöte i Smålandskustens skärgårdsfiirening 2012-09-03

1.

Mötet öppnades av ordfiirande Jerry Engström.

2. Till sekreterare valdes Torgny Söderström.
3

.

Till justeringsperson valdes Magnus Svensson

att j åimte ordftirande justera

protokollet.

4.

Dagordningen godkåindes.

5. Föregående protokoll var ej tillgiingligt.
6. Kassarapport och medlemsregister rapporterades

via mail fran kassören. På Nordea
affiirskonto finns 8844,26 kt, Sparkonto fiiretag 21063,97 kr, Fond Sekura 11567 ,02
kr. Summa totalt 41475,25 kr. Det har tillkommit 4 nya medlemmar sedan årsmötet.
Vi har 230 poster i registret och fram till dags dato har 120 poster betalat och det gör
att I54 har betalat 231,00 kt. Ej betalat iir det 120 poster.

7. Rapporter:
a) Riksftirbundets 30-arsjubileum fiirra helgen i Stockholm blev inställt.
b) Skiirgårdsrådet har möte på fredag. Jerry kan inte åka utan Comell
c)

d)

e)

rapporterar hur arbetet går vidare.
Angående strandskyddet fick Palle avslag på Smågö. Reidun tittar på åirendet
och om Palles ärende kan bli prejudikat. Länsstyrelsen verkar vara större
problem iin kommunen så vi ffir våinta på nya landshrivdingens inställning.
Man bör vara flexibel vad gäller verksamma i skärgården.
Reflektioner fran årsmötet: Vi far hoppas att landshövdingen intresserar sig
ftir skiirgardsfrågorna. Östergötland iir ett ftiredöme och Michael Cornell
som ordftjrande i skiirgårdsrådet kan vara en ftrdel. Ett ftirslag är att nästa
årsmöte hålls på Händelöp.
Angående tunga transporter så bör ersättningen ligga pä75oÄ for
fastighetsägare enligt ftireningen.

8. Angående verksamhetsplanen ftireslogs

att prioritera vissa frågor och bevaka de
öwiga, och att även prioritera deltagande i riksftirbundet. De ärenden som bör
prioriteras är
1. Infrastrukturfrågor.
6. Deltaga i riksftirbundets verksamhet
8. Utveckla samarbetet inom Skåirgårdsrådet Östergötland.
9. Tillftira mervärden ftir medlemmarna exempelvis genom rabatter hos ftiretag.
13. Rekrytering av nya medlemmar
Beslutades att diskutera vidare om verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte.

9.

Mötesplanen ör verksamhetsåret diskuterades. Det finns möjlighet att delta per
telefon. I de fall då telefondeltagande rir aktuellt eller om man inte kan delta
överhuvudtaget skall Jerry meddelas. Mötesplanen faststiilldes.

10. Förslag inftir nästa medlemsmöte
a) Ttrnga transporter diskuteras med medverkan av Låinsstyrelsen eller

Regionsftirbundet
b) Rapport från Räddningstjänsten

c) Såil- och skarvfrågan
d) Strandskyddet med medverkan fran Låinsstyrelsen och/eller Mark och
Miljödomstolen

Vilka personer som kan vara intressarfiaattbjuda in utreds inftir nästa styrelsemöte vad
giiller shandskydd och tunga transporter av Jerry och vad gäller säl och skarv av
Torgny.
11. Övriga frågor

Förslag att skriva till kommunerna i frågan om persontransporter. Birgitta och Torgny
fick uppdrag att utarbeta ett fiirslag till nästa styrelsemöte. Jerry får örslaget ftire mötet.
12. Mötet avslutas.
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