Protokoll fort vid styrelsesammanträdet Campus Västervik
7 oktober 2013
Närvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, Elisabet
Billingskog Wiström, Åsa Nilsson, Torgny Söderström.

l.

Mötets öppnande
Ordforande hälsade alla välkomna.

,,

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

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

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll, årsmötesprotokollet, godkändes och lades till
handlingarna. Ordftirande gick igenom de forslag som framkommit på årsmötet.
Trådar att ftilja upp:
-Anropsstyrd trafik
-HlR-utbildning i samband med brandutbildning.
-Ambulanshelikopter
-Studieresa
- Skärgårdspoliti skt program.
-Kontakta MIF om att undvika kollision med foreningarnas årsmöten.

6.

Verksamhetsplan
-Skärgårdspolitiskt program, hitta medel till att driva frågor på ett mer strukturerat
vis.
Utöver verksamhetsplanen tittar vi vidare på det som nämndes på Årsmötet. Se
punkt 5.
- Information om skrothämtning via länsforsäkringar ska läggas ut på hemsidan.

7.

Kassarapportochmedlemsregister
Betalande antal medlemmar: 163 poster.

Affärskonto
Sparkonto
Secura

Summa:

33987,54
16831,02
11744,06
62562,62

Till minne av Robert Holmberg har fiireningen fätt in 9600kr.
Tack-kort skickas till givarna.

8.

Rapporter
A. SRF inget att rapportera. Åsa säger sig kunna åka på möten om inte forhinder
uppstår.
B. Skärgårdsrådet inget nytt.
C. Strandskydd. SSF ska svara på en remiss ang. utökat strandskydd. Åsa ska
flordjupa sig i ärendet och göra ett utkast till skrivelse om strandskyddet.
D. Tunga transporter: Angripa problemet på nytt sätt och lyfta frågan på

Länsstyrelsen.

9.

Mötesplan
Medlemsmöte 2 december i Oskarshamn.

10.

Övriga frågor
A. Post i Misterhultsskärgård. Jerry ska ta upp ärendet med Wretlund.
B. Åsa informerade kort om SWAT analys som hon deltagit i, i länsstyrelsens regi.
C. Övriga praktiska frågor diskuterades som stämpling av utskick och inlorskaffande av
stämpel.

Mötet avslutades

11.

Vid protokollet
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Åsa Nilsson
Sekreterare
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Jefy-Engström
oråforande

,l t,.":r(1'/L<--

Birgitta Kälfgren
Justerare

