Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Väderskär

den 14 maj 2012

Niiwarantle: Jerry Engström, B irgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, Åsa Nilsson,
Rune Harrysson, Bengt Wallin, Torgny Söderström. Bert Ekman, E,lisabet Billingskog
Wiström, Magnus Svensson .

1.

Mötets öppnande
Ordlorande hälsade alla välkomna.

)

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

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

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med att punkt

l0 stryks..

5.

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

6.

Kassarapportochmedlemsregister
Kassarapport, nytt verk,samhetsår 2012-201 3

Affärskonto
Sparkonto
Secura
Summa:

10853,56
21063,97
11489,7
43407,23

Lars-Göran redogjorde flor hur bokslutet såg ut i forra räkenskapsåret.
Antal medlemmar:
Antalet medlemmar ligger i nivå, eller straxt under, med 400 kr under budgeterad
intäkt från medlemmarna.
Till nästa möte ska Lars-Göran vara klar med adresser och klisterlappar.

7.

Rapporter
A. Tunga transporter: Rapporten om tunga transporter är klar och kommunema och
regionforbundet ska samlas och ta fram ett resultat av detta.
B. På webben. SRF har sin nya sida uppe nu.
C. Kustlandet: Åsa gav information om att Kustlandet kan tänkas få mer pengar i
slutet av året som kan beslutas till olika projekt så den som har ett projekt kan
fortfarande söka.

Verksamhetsplan och budget infiir nästa verksamhetsår.
Vi behåller den verksamhetsplan vi har samt styrelsen skissade på idd att ordna en
workshop for medlemmarna på årsmötet, där deltagarna kan diskutera vad de vill
att SSF ska syssla med.
9.

Mötesplan
Kvar på mötesplanen är styrelsemöte 416 samt Årsmötet717.

10.

Medlemsmöte
Struken.

ll

SRF
Inget att rapportera från riksörbundet.

12.

Skärgårdsrådet
Möte gällande skärgårdsrådet ska äga rum l3 juni.

13.

Strandskydd
SSF floljer vad som händer med aktuella ärenden.

Årsmötet

14.

Inbjudan ska skickas.
Förutsättningarna atl vara på Hasselö i år är ok.

Övriga frågor

15.

Studieresan

till Vinön i Hjälmaren

är forestående och deltagarna kan skriva en

rapport om resan.

Mötet avslutades

16.

Vid protokollet
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Åsa Nilsson
Sekreterare

Engström
florande

#r/y*,,,FJusterare

