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Verksamhetsberättelse 2018-05-01 – 2019-04-30
Smålandskustens Skärgårdsförening
Styrelsen
Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet lördagen 2018-07-07. Mötet ägde
rum på Östra Skälö. Birgitta Källgren valdes till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet varvid befattningarna vice
ordförande, sekreterare och kassör tillsattes. Rollerna inom styrelsen har
därefter varit fördelade på följande sätt:
Birgitta Källgren / Idö
Marcus Höglund / Kråkelund
Lennart Lindén / Sladö
Lars-Göran Andersson / Händelöp
Ulla Tingström / Vinö
Elisabet B Wiström / Örö
Johan Rindmyr / Hasselö
Maria Malmlöf / Hasselö
Magnus Lanner / Hamnö
Monika Blom / Östra Eknö
Bert Ekman / Älö

(Ordförande)
(Vice ordförande)
(Sekreterare)
(Kassör)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ordinarie ledamot)
(Ersättare)
(Ersättare)

Efter det konstituerande mötet har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen
med hela styrelsen och haft fyra telefonmöten med arbetsutskottet; ordf.,
vice ordf., kassör och sekreterare.
Utöver styrelsens möten har öppna medlemsmöten genomförts:
Höstens medlemsmöte hölls 2018-11-13 på Campus med tema
Kommunikationer och Säkerhet.
Där medverkade KLT för en uppföljning av första
årets skärgårdstrafik i KLT-regi.
Räddningstjänsterna i Oskarshamn och Västervik
medverkade och berättade hur räddningstjänsten fungerar för oss skärgårdsboende.
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Vårens medlemsmöte hade som tema Räddningsinsats i
skärgården. Under mötet som hölls hos Räddningstjänsten
i Västervik 2018-04-16, beskrevs det nya systemet med
räddningsplatser som tagits fram i samarbete mellan
föreningen och räddningstjänsten.
Minnesanteckningar och protokoll har förts vid samtliga möten i sedvanlig
ordning. Alla är offentliga och har gjorts tillgängliga på föreningens
hemsida/webbplats, www.smalandskusten.se.
Sammanfattning av verksamhetsåret.
Styrelsen fortsätter arbetet för att få genomslag om att ta fram ett
skärgårdspolitiskt program med ett Leva-Verka-Bo perspektiv. Det gör vi
bland annat genom deltagande i skärgårdsrådet, där Östergötlands och
Kalmar läns skärgårdskommuner och länsstyrelser har sitt samverkansforum
i skärgårdsfrågor.
Styrelsen har framgångsrikt fortsatt driva frågan om förbättrad
sophantering i södra skärgården med KSRR. Nu finns både veckovis
hämtning under säsong och årsvis hämtning av grovsopor. Diskussioner förs
med Västervik Miljö och Energi om införande av grovsophämtning i norra
skärgården från 2020.
Styrelsen har ”skärgårdsutvecklaren” som närmaste samarbetspartner
gentemot kommunen, i Oskarshamn landsbygdsutvecklare Christina Hägg
Blecher, i Västervik landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson, som efterträtt
Lotti Jilsmo. Inom Regionförbundet Kalmar är Daniel Granello landsbygdsutvecklare.
Brandskyddsutbildning och HLR-utbildning har under 2018 genomförts i
Klintemåla.
I Hjärtstartarprojektet har Melker Engström genomför sin årliga uppföljning.
Skyltningen av Räddningsplats är slutförd. Räddningstjänsten har gjort en
sammanställning över de 31 utvalda räddningsplatserna med foto, kartbild,
koordinater och andra viktiga uppgifter. Sammanställningen har delgivits
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KBV Västervik, SSRS Loftahammar, SOS Alarm Växjö och sjöräddningscentralen Göteborg.
Styrelsen arrangerade i september ett informationsmöte om Båtsamverkan
för förebyggande av stöld tillsammans med polis och med Lilla Rätö som det
goda exemplet. Material från mötet finns på hemsidan,
(www.smalandskusten.se).
I det följande redovisas verksamheten i förhållande till den gällande
verksamhetsplanen som fastställdes av årsmötet på Östra Skälö 2018-07-07.
Rubrikerna och deras inbördes ordning följer verksamhetsplanen.
1. Infrastrukturfrågor
Styrelsen har fortsatt bevakat, agerat och påverkat för att påskynda
utvecklingen av infrastrukturfrågor i skärgården, bl.a. gällande transporter
för såväl personer som gods och annan last. KLT har nu tagit över året-runt
trafiken. Det har i de flesta delar fungerat till stor belåtenhet. När det gäller
tunga transporter har föreningen ännu inte lyckats få gehör för breddning
av bidragsmöjligheterna. Regionförbundet Kalmar avser samarbeta med
Region Östergötland i frågan.
Bredband/telekommunikationsfrågor har varit en viktig punkt i styrelsens
arbete. Inte minst med tanke på Telias nedläggning av kopparnätet. Tre
olika bredbandsprojekt i skärgården följs. Fibernätet i Västerviks skärgård i
regi av Västervik Miljö o Energi är i drift sedan ett år. Fibernätet i Kråkelund
(ekonomisk förening) har växt till S:a Marsö och kan komma att fortsätta
norrut. IP Only projektet Gladhammar/Västrum ut mot skärgården ö/v Eknö
verkar ha gått i stå.
2. Boendemöjligheter i skärgården
Styrelsen följer Bostadsbolagets planer på byggnation på Hasselö och
uppmuntrar initiativet. Inget nytt under året. Byggplanerna ligger nu på 1
visningsfastighet och man väntar på detaljplaner från miljö och bygg.
3. Regionala miljömål, hot och möjligheter
Skärgårdsföreningen har i olika omgångar aktivt deltagit i Länsstyrelsens
arbete med att regionalisera de nationella miljömålen.
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4. Bevaka utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Styrelsen bevakar frågan och diskuterar problematiken men har inte haft
möjlighet att närmare arbeta med frågan. En arbetsgrupp i skärgårdarnas
riksförbund är på gång och föreningen har en representant med.
5. Skärgårdens näringslivsutveckling
Styrelsen har inte arbetat med näringslivsfrågorna i allmän mening men har
arbetat med frågan om infrastruktur i skärgården som är en absolut
avgörande del för skärgårdens näringslivsutveckling.
6. Uppdatering av föreningens webbplats och Skärgårdsporten.
Föreningen har nu en ny hemsida med samma adress som tidigare
(www.smalandskusten.se). Den gamla hemsidan upphörde att fungera i
samband med en programvaruförändring. Den nya hemsidan har
modernare uppbyggnad och kan hanteras med styrelsens egna resurser.
Webbansvarig är föreningens sekreterare. Skärgårdsporten är avvecklad.
7. Deltagande i riksförbundets verksamhet
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlemsföreningar. SSF har under året representerats av flera medlemmar från
styrelsen. Birgitta Källgren i blåljusgruppen, Magnus Lanner och Lennart
Lindén i miljögruppen. Maria Malmlöf och Magnus Lanner deltog i årsmötet.
8a. Samverkan med Nya Kustlandet
SSF är medlem i föreningen Kustlandet för Landsbygdsprogrammets
bidragsperiod 2014–2020. Förfrågan har gjorts om möjlighet till finansiering
av Båtsamverkansprojekt för förebyggande av stöld.
8b. Deltagande i Skärgårdsrådet
Styrelsen har en permanent plats i rådet. Under året har SSF representerats
av Birgitta Källgren och Lennart Lindén.
9. Medlemsvärden
Ett studiebesök till Möja skärgård planeras till våren/hösten 2020.
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10. Källsortering av avfall
Västerviks kommun arbetar med ett förslag till mobil flytande sorteringsplattform som under perioder placeras vid de befolkningstätare öarna. Ett
liknande projekt i Valdemarsviks skärgård är närmare genomförande.
11. Rekrytering av nya medlemmar
Rekryteringen av nya medlemmar har fokuserats liksom att hålla
medlemslistan uppdaterad. Föreningen har för närvarande 251 registrerade
medlemmar.
12. Omvärldsbevakning
Inga aktuella ärenden.

Styrelsen för Smålandskustens Skärgårdsförening 2018–2019
Birgitta Källgren

Marcus Höglund

Lennart Lindén

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Lars-Göran Andersson

Elisabet B Wiström

Johan Rindmyr

Kassör

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ulla Tingström

Monika Blom

Magnus Lanner

Ordinarie ledamot

Ersättare

Ordinarie ledamot

Maria Malmlöf

Bert Ekman

Ordinarie ledamot

Ersättare
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Verksamhetsplan 2019-05-01 – 2020-04-30
Smålandskustens Skärgårdsförening

1
Bakgrund
Denna verksamhetsplan fastställs på skärgårdsföreningens årsmöte den 201907-06. Den gäller för verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30. Den av
årsmötet valda styrelsen ansvarar för att beslutad verksamhet genomförs. Vid
verksamhetsårets slut ska utfallet av arbetet enligt verksamhetsplanen
rapporteras i verksamhetsberättelsen.
2
Styrelsens konstitution
Direkt efter årsmötet (samma dag) genomför den valda styrelsen ett
konstituerande möte. Vid mötet väljs vice ordförande, sekreterare och kassör.
Dessa tre ledamöter samt föreningens ordförande - som utses av årsmötet utgör styrelsens arbetsutskott. Dessutom utses en redaktör för föreningens
webbplats (www.smalandskusten.se).
3
Mötesplan
Vid det konstituerande mötet ska datum beslutas för verksamhetsårets
styrelsemöten.
Under verksamhetsåret ska styrelsen genomföra minst 8 styrelsemöten.
Mötesserien avslutas med nästkommande årsmöte som alltid genomförs
den första lördagen i juli. Det betyder att årsmötet 2020 infaller den 4 juli.
Härutöver ska minst ett ordinarie medlemsmöte genomföras under
verksamhetsåret. Medlemsmötet skall tematisera och beröra aktuella frågor
gällande skärgården och dess utveckling.
Vid särskilt påkommet behov kan styrelsen samlas för extra styrelsesammanträden och vid behov inkalla medlemmarna till informationsmöte.
4
Aktuella ärenden, riktlinjer för styrelsen
Under verksamhetsåret ska följande ärenden handläggas och rapporteras till
medlemmarna.
1)
2)

Aktivt arbeta med ett Skärgårdspolitiskt program
Infrastrukturfrågor
o Trafik
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

o Tunga transporter
o Boendemöjligheter i skärgården för permanentboende
o Telefoni, Bredband, Mobiltäckning mm
o Landningsplatser för Räddningstjänst
Regionala miljömål, hot och möjligheter
Bevaka utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Främja utvecklingen av skärgårdens näringsliv
Uppdatera och förvalta skärgårdsföreningens webbplats
Delta i riksförbundets verksamhet
Delta i arbetet med Skärgårdsrådet
Utveckla och tillföra mervärden för medlemmarna
Avfalls- och sophantering
Rekrytering av nya medlemmar
Omvärldsbevakning

4.1
Skärgårdspolitisk program
Styrelsen bör aktivt delta i och ta en ledande roll i arbetet med utvecklingen
av ett Skärgårdspolitiskt program tillsammans med Länsstyrelsen,
Regionförbundet i Kalmar län samt Skärgårdsrådet.
Detta program innefattar ett ”Leva-Verka-Bo” perspektiv och innefattar i
princip allt arbete som beskrivs enligt verksamhetsplanen.
4.2
Infrastrukturfrågor
Styrelsen bör aktivt delta i och driva frågor som rör infrastruktur i skärgården
på ett generellt plan. En fungerande infrastruktur är A och O för utveckling
och överlevnad av både skärgårdens näringslivs- utvecklings- och
boendemöjligheter. Styrelsen ska fortsatt aktivt driva frågorna kring trafik och
transporter i skärgården med hög prioritet.
Det råder brist på bostäder för dem som vill bo och verka året runt i
skärgården. Smålandskustens skärgård är inget undantag. I en del skärgårdskommuner i landet har byggförbuden i skärgårdsbyarna hävts. Detta är ett
exempel på en av flera åtgärder som även bör genomföras i vår skärgård.
Under verksamhetsåret ska styrelsen lyfta fram problemen i ljus och föreslå
lämpliga åtgärder i dialog med kommunerna och länsstyrelsen. Skärgårdarnas
Riksförbund har mycket erfarenhet och kunskap inom området som kan tas
tillvara i styrelsens arbete.
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Utvecklingstakten när det gäller telefoni, bredband och mobiltäckning har i
skärgården fortsatt eftersatts och det är av största vikt att styrelsen agerar för
en fungerande tillgänglighet i alla våra skärgårdsområden med minst lika bra
kvalitet som på fastlandet.
I samarbete med Räddningstjänsten har bryggor på de mer befolkade öarna i
skärgården märkts med skyltar Räddningsplats. Styrelsen följer upp att
skyltarna fyller sitt syfte både för räddningstjänsten och för de boende på
öarna.
4.3
Regionala miljömål, hot och möjligheter
De åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå de nationella och regionala
miljömålen kan allvarlig hota skärgårdsbefolkningens möjligheter att fortsätta
bruka sina skärgårdshemman. Särskilt om marina reservat eller nya
nationalparker bildas i vårt skärgårdsområde. Samtidigt kan det uppstå
möjligheter till utveckling. Styrelsen ska aktivt följa upp vilka åtgärder som
förbereds för att målen ska uppnås och därefter vidta åtgärder som kan
undanröja de negativa konsekvenser som är möjliga att förutse.
4.4
Utveckling av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket
Kust- och skärgårdsfisket är en grundbult i skärgårdskulturen. Styrelsen ska
följa utvecklingen av det kustnära fisket. Det är särskilt angeläget att styrelsen
aktivt stödjer utvecklingen av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket.
4.5
Främja utvecklingen av skärgårdens näringsliv
Skärgårdens olika typer av näringsliv ska uppmärksammas och stimuleras. Det
är av absolut nödvändighet att mot en näringslivsutveckling i skärgården få till
en fungerande infrastruktur i sin helhet.
4.6
Uppdatering av föreningens webbplats och Skärgårdsporten
Det är angeläget att skärgårdsföreningens webbplats är aktuell.
4.7
Deltagande i riksförbundets verksamhet
Skärgårdarnas Riksförbund arbetar för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Smålandskustens Skärgårdsförening är en av riksförbundets 14 medlemsföreningar. Endast en förening från varje län kan vara medlem i riksförbundet.
Det är viktigt att SSF:s representanter aktivt deltar i riksförbundets
konferenser och möten.
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4.8
Aktivt delta i arbetet med Skärgårdsrådet
Skärgårdsföreningen bör aktivt delta i arbetet och ta del av tidigare
erfarenheter samt att verka för ett tydligare fokus på den småländska
kuststräckan.
4.9
Utveckla och tillföra mervärden för medlemmarna
Styrelsen ska tydliggöra hur medlemmarnas nytta med medlemskapet kan
utvecklas och göras intressant. Det kan handla om rabatter i butiker o dyl.
eller inköp av varor och produkter som alla kan ha ett samtidigt intresse av att
förvärva till ett förmånligt pris. Intressanta studieresor och seminarier kan ge
värdefulla uppslag till utveckling av vår skärgård.
4.10
Källsortering av avfall
Det är opraktiskt och miljövådligt att det saknas förutsättningar att källsortera
avfall i skärgården. Styrelsen bör verka för att kommunerna löser problemet.
4.11
Rekrytering av nya medlemmar
Styrelsen ska fortsatt arbeta med den beslutade och pågående rekryteringen
av nya medlemmar.
4.12
Omvärldsbevakning
Det är viktigt att styrelsen håller sig ajour med omvärldens förändringar då de
tenderar att komma i allt snabbare takt och vara av stor vikt för styrelsens och
föreningens framtida arbete.
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Budgetförslag verksamhetsåret 2019–2020
Intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter 200 x 150 kr 30 000 kr
Nya medlemmar 15 x 150 kr
2 250 kr
Summa intäkter
32 250 kr

Riksförbundet
Kontorsmaterial
Trycksaker
Porto
Styrelsearvoden
Medlemsmöten
Årsmöte
Transporter
Webbsupport
Hemsidan
Övr. kostnader

2 500 kr
1 500 kr
3 200 kr
4 800 kr
4 500 kr
3 000 kr
500 kr
3 000 kr
2 000 kr
2 500 kr
4 750 kr

Summa kostnader

32 250 kr

Medlemsresa

15 000 kr

Summa

47 250 kr

Bankmedel

15 000 kr

Summa

47 250 kr
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Dagordning årsmötet 2019-07-06
§1

Fråga om mötets behöriga utlysande

§2

Fastställande av röstlängd för mötet

§3

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

§4

Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§5

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

§6

Ekonomisk rapport

§7

Revisorernas berättelse

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

§9

Förslag och fråga om verksamhetsplan och disposition av tillgängliga medel 2019–2020

§ 10

Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för
nästkommande verksamhetsår

§ 11

Förslag och fråga om arvoden, traktamenten och övriga ersättningar

§ 12

Förslag och fråga om antal styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, övriga
styrelseledamöter samt ersättare

§ 13

Val av två revisorer samt ersättare

§ 14

Val av valberedning

§ 15

Val av ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund

§ 16

Inkomna motioner

§ 17

Styrelsen informerar

§ 18

Övriga frågor

§ 19

Avtackningar

§ 20

Mötet avslutas
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Anteckningar
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