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VäIkomstord
Je.rry Engström, ordförande i Smålandskustens Skärgårdsförening, hälsade
alla
mötesdeltagare välkomna till årsmötet zorz och preönteraa"
dagen.
Innan mötesförhandlingarna startade berättade iars-Göran endeisson om uändälöp,
byns historia och hur byn har engagerat sig i att renovera och bygga tinUyga.aen
så den
har ett modernt kök och toalettei. Efter m-ötet berättade aug"".Til;"å"å?a.t, Harald
Hjalmarsson om att han vill satsa på anropsstyrd trafik avei i skärgärden lamt att han
pratade om ny syn på strandskyddsregler.

pro!**"ifa.

Ärs mötesförh

andlingar

r. Fråga om mötets behöriga utlysande

Jerry Engström förklarade mötet öppnat och mötet beslöt att detta var behörigt utlyst.

z. Faststdllande av röstlängd för mötet
Va{e medlem har en röst. Medlem är den som betalt medlemsavgift för det gångna

verksamhetsåret. Beslutades att fastställa röstlängden om behov äv röstlängä st<""tte uppstå
under mötets gång.

3. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Esbjörn Johansson valdes till mötesordförande, Jerry Engström till vice ordförande och
sekreterare valdes Åsa Nilsson.

till

att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Anders Stenberg och El$sabeth Billingskog Wiström.

av tvåjusterare
!:Yil
Till justerare valdes

5. Föredragning av st5rrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande tillsammans med mötets vice ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen.
Stämman lämnades ordet fritt att ställa frågor. Några av frågorna listas nedan:
Strandskyddsfrågan: Ordet kärnöar förtydligas med att det är öar där redan etablerad
bebyggelse finns. Enkät: Den enkät som skickats ut har inte nått alla samt att
svarsfrekvensen hitintills varit låg. Styrelsen uppmanar medlemmarna att gå in via
hemsidan och hitta länk till enkäten annars kontakta någon i styrelsen för ön
pappersupplaga. Infrastruktur: Här berättade Jerry om hur det löst sig i Östergötland samt
att föreningen vidhåller visionen om ökat transportstöd för tunga transporter. Andra
frågor rörde boende och styrelsen följer utvecklingen av Bostadsbolagets planer på
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Hasselö. Stämman fick också frågan om hur naturreservat i skärgården påverkar
skärgårdens nuvarande skötsei samt utvecklingsmöjligheter. I dänna fråga framgår det
klart att den intrångsersättning som ges vid biläandät är, ."r"rrruten saknär betyd"else för
kommande markägare och .tya geneåtioner. Även bevarande och utvecklandei av
skärgårdsfisket diskuterades. Det berättades att det ärligen gjorts forsök från myndigheters
sida att försöka föqmq skärgårdsfiskarna att leva i harmäni äed sälen. Frågo, o*
bredband och telefoni togs upp och telemasterna har för dålig kapacitet på'
sommarhalvåret då trafiken ökar. Detta beror då bland annaipå ätt de råatas med
|opparledningar till masterna och det uppstår flaskhalsar där. Andra frågor rörde
förening_e_n_s_ webbplats och att länkat till myndigheter mfl. kan vara
bra ait ha på sidan.
Birgitta Källgren informerade lite mer om SRF Jamt om att vår förenine arbetår fram
medlemskort med rabattmöjligheter hos lokala handlare. Åsa Nilsson p"ratade om
Kustlandet och om kommande programperiod och om projekt Treskäi Vidare berättade
{.rry om skärgårdsrådet, källsortering och rekrytering av nya medlemmar.
Denna punkt på dagordningen avslutades med att stämman godkände
verksamhetsberättelsen.

6. Ekonomisk rapport
Kassören Lars-Göran Andersson redogjorde för föreningens ekonomiska läge och
konstaterade att behållningen på föreningens konton vir 4zgoz,o3 kronor äch att årets
resultat blev ett plus på rr83,37 kronor. Mötet beslöt att med godkännande lägga den
ekonomiska redogörelsen till handlingarna.

7. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
styrelsen beviijades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Förslag och fråga om verksamhetsplan och disposition av tillgängliga medel
Jerry Engström presenterade kommande års verksamhetsplan och Lars-Göran Andersson
presenterade budgeten. Som ny punkt ligger det att skapa ett skärgårdspolitiskt program.
Detta program blir då ett verktyg för politiker att använda vid beslutsfattande. Mötet
bidrog med fler punkter som styrelsen kan titta vidare på och frågan om HlR-utbildning i
samband med brandsl,.yddsövning ställdes samt om vi kan arbeta för att få hit en
ambulanshelikopter. Mötet gav sitt godkännande till kommande verksamhetsberättelse.

ro. Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för nästkommande
verksamhetsår
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift vilket fastställdes av mötet.
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Försllg och fråga om arvoden, traktamenten och övriga ersättningar
Styrelsen förellog inga förändringar av arvoden, traktamenten ellå andra ersättiingar.
11.

Mötet beslutade enligt förslaget.

rz. Förslag och fråga om antal styrelseledamöter,
val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt ersättare
Styrelsen föreslog oförändrat antal ledamöter, vilket innebär nio ordinarie och tre
ersättare.

Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Jerry Engström,Idö, ordförande (omval r år)
Lars-Göran Andersson, Händelöp (omval z år)
Magnus Svensson, Händelöp (omval z år)
Torgny Söderström, Norra Marsö (omval z år)
Birgitta Källgren, Idö (omval z år)
Följande ordinarie ledamöter har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Asa Nilsson, Kråkelund
Elisabeth Billingskog Wiström
Bert Ekman, Alö
Rune Harrysson, Ekö

Till ersättare valdes:
Pontus Winqvist, Långö (södra Tust) (r år)
Följande ersättare har ett år kvar av sin z-åriga mandattid:
Jörgen Nilsson, Händelöp
Mats Olsson, Södra Marsö

13. Val av två revisorer samt ersättare
Till revisorer på ett år valdes:
Bo Levander (omval)
Lisbeth Karlsson, sammankallande (omval)
Till ersättare valdes:
Anders Stenberg (omval)

14. Val avvalberedning
Till valberedningen valdes:
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Blohm (nlval) valdes ti}l sammankallande för valberedningen.
Esbjöm Johansson (omval)
Maria Malmlöf (omval)

Yg{.u

15.

val avföreningens ledamöter till skärgårdarnas Riksförbund

SRF har genomgått stadgefcirändringar och

vilket innebär att de ledamöter som som SSF
har utsett tidigare ersätts med kontaktpersoner.
Riksfcirbundets medlemsföreningar ska representeras av kontaktpersoner. Om förhinder
att närvara vid möten uppstår får styrelsen utse andra representanter till riksförbundet till
det tillf;illet. Representanter är Jerry Engström och Birgitta Källgren.
16. Behandling av inkomna
Inga motioner har inkommit.

motioner

17. St5'relsen informerar
Jerry informerar om att styrelse kommer att arbeta med det skärgårdspolitiska agendan
och ser den som ett bra styrdokument för beslutsfattare. Vidare piatade han om
föreningens medlemsmöten som är välbesökta och en bra plattform för dialog. Föreningen
tackar ödmjukt för de pengar som betalats in via Robert Holmbergs dödsannons. Och eti
tackkort ska skickas till dessa.

18. övriga

frågor

En fråga om föreningens stadgar ställdes och de finns tillgängliga på hemsidan.
Studieresa för medlemmarna föreslogs och styrelsen lovar att titta vidare på den

möjligheten.
Ett tips om att skapa listor på sjukvårdskunnig personal lokalt hos byalagen nämndes samt
att ringa rrz i första hand vid akuta behov.
Medlemmarna kan bidra med att samla in kordinater på lämpliga landningsplatser så att
räddningstjänst vet var det är lämpligt att landa.
19.

Ar.tackningar

Jerry Engström avtackade Göran Stenberg som i och med mötet avgår från valberedningen
samt tackade mötets ordförande Esbjörn Johansson för dagens instats.

zo. Mötet avslutas
Mötets ordförande, Esbjörn Johansson, avslutade mötet med att tacka deltagarna för visat
intresse och tacka för att mötet kunde hållas på Händelöp.
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