Protokoll fort vid styrelsesammanträdet i Västervik den 2 april2012

Niirvorande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson. Åsa Nilsson,
Rune Harrysson, Bengt Wallin, Torgny Söderström via telefon.

l.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

I

Val av sekreterare
Äsa Nilsson

3.

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

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5.

Genomgång av fiiregående protokoll
Jerry gick igenom mötesprotokoll och det lades till handlingarna.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport

Affäirskonto
Secura

1 5881 ,56
21063,97
11448,44

Summa:

48393,97

Sparkonto

Antal medlemmar:
Lars-Göran läser upp kassarapporten. 8 icke betalande i ät.227 poster finns i
medlemsregistret. +-0 sedan förra rnötet.
Arvoden har betalats ut till styrelsen'
SSF gå in med 2500 till årets skärgårdsbroschyr samt nyinvestering av kuvert och
';"Wt
adresilappar mm har gjorts.

7.

RaPPorter
A. Bostadsbolagets planer på Hasselö
om
Bengt Wallin rJdogiorde för det möte som Bostadsbolaget genomfört
2013' I
hyreibostäder på #ss"lö. Tänkbart är att de första husen kan vara uppförda
att dra igång.
dägsläget finni +O-SO intressenter men de vilt ha ett 100-tal för
på.Vinön.
göra
studiebesök
B. Birgitta har-varit i kontakt med Eva Widlund. Styrelsen ska
Hjälmaren.

niigitta ska skriva en inbjudan till alla styrelsemedlemmar.

8.

Verksamhetsplan och budget inför nästa verksamhetsår'
till
Jerry och Lars-Göran ska ta fram ett forslag på btrdget och verksamhetsplan
nästa år.

9.

MötesPlan
stryks'
Vårens Medlemsmöte stryks. Styrelsemöte sker l4l5 och 30/4
via telefon'
närvara
Om man inte kan narvara fysiski på styrelsemötet kan man
innan för att få fram rätt
Styrelsemedlemmarna kan stämma av men Jerry fredagen
telefonnummer till telefonkonferensen'

t0.

Medlemsmöte
kring inte har knutits ihop ännu
På grund av att de programpunkter som vi funderar
få
fram intressanta gäster till
att
så hoppar vi över mediemsmötet och siktar på
årsmötet.

I

l.

SRF
Inget att raPPortera

t2.

Skärgårdsrådet
Inget nytt för SSFs del.

13.

Strandskydd
SSF följei vad som händer med aktuella ärenden'
Det kan vara en Punkt På Ärsmötet'

14.

Övriga frågor
A. SJ medverkar i år i skärgårdsbroschyren
på Väderskär'
B. Brandutbildning i sommär sak hållas i norr'
1415
C. Nästa styrelsemöte hålls på Väderskär

15.

Årsmötet

16.

Mötet avslutades

Förslag till gäster till Årsmötet:
Jerrry gav några namnftirslag och dessa ska kontaktas omg.
Ämne ftir dagen kan var strandskyddet och skärgårdsrådet.

Vid protokollet
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Äsa Nilsson
Sekreterare

ail*.--Bengt Wallin
Justerare

