Protokoll fört vid styrelsesammanträdet Campus Västervik
6 oktober 2014
Närvarande: Jerry Engström, Åsa Nilsson, Elisabet Billingskog Wiström, Johan Rindmyr,
Marcus Höglund, Lennart Lindén och via telefon Birgitta Källgren och Torgny
Söderström.
1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna både nya och gamla ledamöter.

2.

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

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

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5.

Presentation av nya styrelsen
Alla fick ge en kort presentation om sig själva.

6.

Genomgång av föregående protokoll
Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll lästes igenom.
Åsa ska kalla inför möten via mail och lägga upp protokoll på hemsidan även om
de inte är justerade.

7.

Kassarapport och medlemsregister
Kassören var ej närvarande så punkten lämnades.

8.

Rapporter
A. SRF: Representantskapsmöte den 8-9 november. Åsa åker och samordnar.
Eventuellt Birgitta eller Marcus åker med..

9.

Årsmötet
A. Frågan ställs om upplägget på årsmötet är bra eller om något ska justeras till
nästa år. Inget anmärkningsvärt kom fram där.
B. Skärgårdsupproret: Marcus berättar mer om att Oskarshamns kommun nu
arbetar med servicefrågan i skärgården. Kommunerna verkar samarbeta och SSF
fortsätter med att driva frågan vidare. En definition på skärgårdstrafik behövs och

långsiktiga upphandlingar.
C. HLR- Under vårmötet kan information om HLR ges. Brigitta ska undersöka hur
många hjärtstartare det finns i skärgården.
Vidare arbetar hon med att samla information som ska vara på den guide för
nödsituationer som anpassas för södra skärgården.
Ett identifieringssystem för bryggor och landningsplatser borde utformas.
10.

Mötesplanen
Inga förändringar
Medlemsmöte i december. Begreppen ambulanshelikopter vs. räddningshelikopter
kan redas ut på mötet.

11.

Övriga frågor
A. Medlemsresa. Kanske till Östergötlands skärgård. Birgitta kollar det.
B. Lennart tog upp fiber. Kanske kan det vara en idé att arbeta fram ett pilotprojekt.
MIF har undersökt intresset i sitt område. Det behövs uppemot 100 tal anslutande
medlemmar och en bidragsdel på 65%-70%
För att det kan bli ekonomiskt görligt.
C. Åsa berättade att hemsidorna SSF och Skärgårdsporten hon flyttat till moderna
servrar.
D. Avfallshanteringen. Miljö och energi har noterat att SSF vill bli kontaktade när
avfallshantering i skärgården ska diskuteras.

12.

Mötet avslutades

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Jerry Engström
Ordförande

Marcus Höglund
Justerare

