PROTOKOLL
Smålandskustens Skärgårdsförenings årsmöte den 5 juli 2003
Årsmötet genomfördes i missionshuset på Hasselö. Ca 50 personer vara närvarande och 35 av dessa
var medlemmar.
Föreningens ordförande Mats Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1

Fråga om mötets behöriga utlysande
På frågan om mötets behöriga utlysande ansåg mötesdeltagarna att så skett.

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
De röstberättigade fick var sitt röstkort för namnunderskrift. (Ingen fråga krävde dock
votering.)

§3

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Göran Folbert valdes till mötesordförande. Till vice mötesordförande valdes Mats
Ohlsson. Robert Holmberg valdes till sekreterare för mötet.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän att valdes Bengt Wallin och Curt Andersson.

§5

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Mats Ohlsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse.

§6

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisor Brigitte Konrad föredrog revisorernas berättelse som klargjorde att verksamheten
bedrivits utan anmärkning.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8

Förslag och fråga om disposition av tillgängliga medel
Kassör Monica Jansson redogjorde för föreningens ekonomi för dagen. Mats Ohlsson
berättade att såväl Länsstyrelsen som Regionförbundet behöver uppvaktas i syfte att stärka
föreningens ekonomi. Styrelsens förslag till disposition av tillgängliga medel accepterades
av årsmötet.

§9

Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår
Det beslutades att medlemsavgiften för nästa verksamhetsår höjs från nuvarande 80
kronor till 100 kronor.
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§ 10

Förslag och fråga om fastställande av arvoden, dagtraktamenten och övriga
ersättningar
Det beslutades att arvoden, dagtraktamente och övriga ersättningar blir oförändrade.
Arvoden till ordförande, sekreterare och kassör är 1000 kr/år och person. Arvodet till
övriga ordinarie ledamöter är 100 kr vardera.
Dagtraktamenten och reseersättningar skall utgå enligt statliga normer. Därutöver utbetalas
skattefri bilersättning med 16 kronor/mil samt båtersättning med 20 kronor/sjömil.
Ersättning för övernattning utgår med de faktiska kostnaderna under förutsättning att de
kan styrkas med kvitto eller faktura.

§ 11

Förslag och fråga om antal styrelseledamöter.
Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall behållas enligt tidigare, dvs 9
ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.
Efter förrättat val har styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Mats Ohlsson, Södra Marsö (omval)
Ordinarie ledamöter
Monica Jansson, Norra Malmö (1 år kvar)
Rune Harrysson, Ekö (1 år kvar)
Lars-Erik Samuelsson, Vinö (1 år kvar)
Ingvar Nilsson, Flatholmen (1 år kvar)
Peter Lundgren, Gärdsholmen (omval)
Göran Rosenmuller, Nävelsö (nyval)
Christel Alvarsson, Björkö (nyval)
Lars-Göran Andersson, Händelö (nyval)
Suppleanter
Leif Carlsson, Södra Marsö (omval)
Erik Ciardi, Älö (1 år kvar)
Irma Andersson, Nävelsö (1 år kvar)

§ 12

Val av två revisorer samt suppleant
Till ordinarie revisorer omvaldes Birigitte Konrad, Norra Malmö och Yvonne Nilsson,
Södra Malmö. Till ersättare omvaldes Anders Stenberg, Figeholm.
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§ 13

Val av ledamöter till valberedningen
Som ledamöter till valberedningen omvaldes följande personer:
Göran Stenberg, Städsholmen
Esbjörn Johansson, Norra Marsö
Curt Andersson, Hasselö
Ulf Ohlsson, Södra Marsö
Gun Jansson, Norra Malmö (nyval)
Gun Jansson valdes till sammankallande ledamot i valberedningen.

§ 14

Behandling av inkomna motioner
Esbjörn Johansson, Norra Marsö, presenterade sin motion angående äganderätt mm. I
motionen framfördes fyra yrkanden. Årsmötet beslutade att stödja de tre första yrkandena,
nämligen att skärgårdsföreningen ska verka för att:
1. förändra den orättvisa fastighetsskatten och belägenhetsfaktorn
2. regeringens fiskereform från 1985 upphävs
3. den nya miljöbalken ändras så att kommersiell verksamhet på enskild mark upphävs
Motionen bifogas protokollet.

§ 15

Val av föreningens ledamöter i Skärgårdarnas Riksförbund
Enligt stadgarna är föreningens ordförande (Mats Ohlsson) självskriven som ordinarie
ledamot i Skärgårdarnas Riksförbund. Till ersättare omvaldes Peter Lundgren,
Gärdsholmen.

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 17

Mötet avslutas
Skärgårdsföreningens ordförande, Mats Ohlsson, avtackade tre avgående
styrelseledamöter, Gun Janson, Bo Ottosson och Leif Eliasson med gåva och blommor.
Mötesordföranden Göran Folbert förklarade därefter årsmötet avslutat.
- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o Efter årsmötet informerade Göran Folbert om Länsstyrelsens arbete gällande
skärgårdsfrågor i allmänhet samt om den integrerade förvaltningen av kustområdet där
bl.a. havsbaserad vindkraften är en aktuell fråga.
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Göran berättade också att länsstyrelsen jobbar med en plan för Rågö där det bl.a. kan bli
aktuellt med ett provkök för fisk och vilt. Det är också aktuellt att bilda en skärgårdsstiftelse och Rågö kan bli den första fastigheten som i så fall kommer att förvaltas av
stiftelsen. Göran förklarade att skärgårdsbefolkningen kommer att få ett visst inflytande i
stiftelsens sätt att förvalta sina framtida fastigheter.
Göran berättade slutligen att länsstyrelsen vill träffa skärgårdsbefolkningen vid två tillfällen
under hösten 2003. Ett möte ska genomföras i det norra skärgårdsområdet och ett i det
södra. Länsstyrelsen återkommer till skärgårdsföreningen med förslag till mötesdatum.
Mötet avslutades med att Mats Ohlsson överlämnade en gåva och blommor till Göran
Folbert. Detta med anledning av att Göran har börjat trappa ned sin verksamhet på
länsstyrelsen. Mötet gav Göran en lång och varm applåd för hans många och mycket
uppskattade insatser för skärgården.

Sekreterare:
Robert Holmberg

Ordförande:
Göran Folbert

Justerare:
Bengt Wallin

Justerare:
Curt Andersson
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