Protokoll fört vid styrelsesammanträdet Campus Västervik
7 januari 2013

Nrirvarande: Jerry Engström, Birgifta Källgren, Lars-Göran Andersson, E,lisabet
Billingskog Wiström, och via telefon Åsa Nilsson ochTorgny Söderström

l.

Mötets öppnande
Ordforande hälsade alla välkomna.

)

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

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

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll och det lades till handlingarna.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Kassarapport, nytt verksamhetsår
Afiärskonto

15176,01

Sparkonto
Secura

21431,02
11646,43
48253,46

Summa:

Rapporten visar att kassan ligger bra

20 I 2-20 I 3

till. över budget.

Anlal medlemmar:

l0

7.

st medlemmar har betalat dubbel årsavgift. De får loras över på nästa år.

Rapporter
A. SRF har årsmöte 22-24 Februari. Oklart vem i styrelsen som kan åka.
B. Skärgårdsrådet har haft möte i Valdemarsvik. Mötet handlade dock mest om
skärgårdstrafiken i Östergötland samt namnbye till bara Skärgårdsrådet.
C. Strandskyddsmöte är planerat till fredag denna vecka.
D. Tunga transporter: Avstämmning med Erik Ciardi efter nyår. Är på gång
den25lL

E. Ang. SSF skrivelse om hur transporter fungerar i skärgårdarna så ska Jerry och
Lina från MIF träffa Lotti Jismo fore mötet om strandskydd. En inventering av hur
det ser ut idag samt samla in uppgifter från öarna om hur de ser på servicefrågan.

8.

Mötesplan
Styrelsemöte i mars är inställt men ordnas om behov finns.

9.

Övriga frågor
A. Frågan om mervärde till medlemmarna i form av rabbatter o.dyl diskuterades
och ett par tänkbara partners foreslogs. Birgitta arbetar vidare med frågan.
B. En fråga om tidigare protokoll togs upp och de som inte är justerade fär skickas per post
till justerarna med returkuveft.
10. C. Deltagande på styrelsemöten. Det är bra om styrelsemedlemmar hör av sig infor
möten.

lt.

Mötet avslutades

Vid protokollet
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Åsa Nilsson
Sekreterare

-åtx*d,oFElisabet
Justerare

B

illingskog Wiström

