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8.

Rapport om skärgårdsrådet
En samverkan med Östsam åir tiinkbar. SSF arbatar vidare med frågan.

9.

Tungatransporter, SkärgårdsutredningenJägesrapport.
Rapporten iir ej fiirdig åin.

10.

Mötesplanfiirverksamhetsåret.
Medlemsmöte flyttas till den2l5.

11.

Kustlandetrlägesrapport.
Åsa rapporterade om de projekt som beviljats Kustlandetpengar på senaste mötet,
vilket handlade om en avloppsanlägning i St Anna.

12.

Skärgårdstrafiken
SSFs hållning åir att få in ett helårsperspektiv och att alla öar ska omfattas av
kollektivtrafik.

13.

Riksliirbundet
Lars-Göran och Birgitta ska representera SSF på SRF årsmöte.

14.

Medlemsmötet den 10/1-11
Styrelsen bedömmer att mötet var positivt trots att två av de inbjudna talarna fick
fiirhinder.

15.

Övriga frågor
A: Naturreservatet i Misterhultsskåirgård
Åsa och Bert ska titta nåirmare på remissen och sammanfatta ett remissvar.
B: Brandskyddsövningen.Den ftirvåintas äga rum en lördag i juli på Västra Eknö.
C: Skiirgårdsmöte i Östergötland: Bert Ekman åker.

16.

Mötet avslutas

Vid protokollet

("

/

nb-

-/L^/{,/,.t---

Åsa Nilsson
Sekreterare

Bert Ekman
Justeringsman

Mötesplan fiir verhsamhetsåret 2010 I

20tl

Styrelsemöte
10, 8/ I l, 6/ l2,l0l l, 7 12, 21 12, 41 4, 21 5,301 5,13 / 6
Styrelsemöten genomförs om inte annat anges på Campus (fcl. HögskoleCentrum)
Våistervik. Tid: I 8.00-21.00
41

Styrelsemöte inftir höst och vårmöte startar 16.00

Medlemsmöte

höst 6/12

Medlemsmöte

vår

årsmöte-

2/5
2t7

