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Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2018
Datum: Lördag 7 juli 2018
Plats: Östra Skälö
Birgitta Källgren, ordförande i föreningens styrelse, hälsade välkommen och
öppnade mötet.
1§ Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att årsmötet varit behörigt utlyst.
2§ Fastställande av röstlängd för mötet
Årsmötet beslutade att om omröstning behövs kan röstlängd fastställas i samband
med denna. Närvaroanteckning gjordes för insamling av epost-adresser.
3§ Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde till ordförande Anders Berg och till sekreterare Lennart Lindén.
4§ Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Till att justera mötets protokoll valdes Vivian Hollqvist och Håkan Hollqvist.
5§ Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen har funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut
vid mötet. Birgitta Källgren gjorde en sammanfattning för årsmötet. Några av
punkterna kommenterades ytterligare:
Räddningsplats: De utvalda bryggorna i norra skärgårdsområdet (Västerviks
kommun) har skyltats upp. På de större öarna där det finns mer än en räddningsplats
är de märkta med bokstav A, B, C, D för att man skall kunna larma till rätt brygga.
Styrelsen driver frågan hur motsvarande kan göras i södra skärgården (Oskarshamn
kommun).
Hjärtstartarprojektet: Melker Engström kallar till uppföljningsmöte.
Källsortering av sopor: Både Västerviks kommun och KSRR arbetar med ett förslag
till mobil flytande sorteringsplattform. Samordning?
Grovsopor: Västervik Miljö o Energi har inför nästa säsong utlovat försök med
grovsophämtning liknande det KSRR redan har igång i södra skärgården.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
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6§ Ekonomisk rapport
Kassören Lars-Göran Andersson föredrog den ekonomiska rapporten för
verksamhetsåret 2017/2018, se bilaga 1. Årets resultat var - 969 kr. Föreningens
kassa var 30/4: 83 776 kr
Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
Föreningens medlemsantal har under året ökat med 10.
7§ Revisorernas berättelse
Lars-Göran Andersson läste upp revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
8§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9§ Förslag om verksamhetsplan och disposition av tillgängliga medel.
Förslaget till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018-2019 har
funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut vid mötet. Birgitta Källgren
gjorde en sammanfattning. Följande kommenterades ytterligare:
Medlemsmöten: Hålls 20 el 22 november och 18 april 2019. Tema är ännu ej
bestämt. Lämna gärna förslag.
KLT:s skärgårdstrafik: Styrelsen planerar att göra en uppföljning efter sommaren
tillsammans med Mellanskärgårdens intresseförening.
Tunga transporter: Här har styrelsen ännu inte fått respons. Daniel Granello
kommer att arbeta med frågan.
Småskaliga kust- och skärgårdsfisket: På fråga från Esbjörn Johansson berättade
Birgitta att Magnus Svensson är med i en arbetsgrupp i Skärgårdarnas Riksförbund.
Skärgårdsporten: Styrelsen har inte möjlighet att hålla Skärgårdsporten
uppdaterad och föreslår att den avvecklas. Årsmötet vill att styrelsen ser över hur
man når samma mål.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
Lars-Göran Andersson gick igenom styrelsens budgetförslag. Årsmötet godkände
förslaget.
10§ Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018-2019
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 150 kr/år. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.
11§ Arvoden, traktamenten och övriga ersättningar
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Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden, traktamenten och övriga
ersättningar blir oförändrade.
12§ Antal styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, övriga
styrelseledamöter samt ersättare.
Mötets sekreterare föredrog valberedningens förslag:
9 ordinarie styrelseledamöter + 2 ersättare som tidigare.
Birgitta Källgren omval som ordförande på ett år.
Omval av Marcus Höglund, Lennart Lindén, Ulla Tingström, Elisabet Wiström som
ordinarie ledamöter på två år.
Johan Rindmyr, Magnus Lanner, Lars-Göran Andersson kvarstår.
Nyval av Bert Ekman, Älö, som ersättare på två år.
Monika Blom kvarstår som ersättare.
Nyval av Maria Malmlöf, Hasselö, som ordinarie ledamot på två år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
13§ Val av två revisorer samt ersättare
Omval av Lisbeth Karlsson (sammankallande) och Anders Stenberg som ersättare.
Nyval av Sussie Andersson, Solidö. Alla på ett år.
14§ Val av valberedning
Förslag, på ett år: Jerry Engström och Inger Nicklagård
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
15§ Val av ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund
Årsmötet beslutade att föreningen representeras av styrelsen och att styrelsen
utser representanter inom sig.
16§ Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
17§ Styrelsen informerar


Räddningstjänstens skärgårdsutbildning sker detta år på Björkö, Västerviks
Räddningstjänst och i Klintemåla, Oskarshamns Räddningstjänst.

18§ Övriga frågor


Bredband i skärgården.
Lennart informerade om det bidragsfinansierade bredbandsprojektet i
Mellanskärgården som inneburit att drygt 100 abonnenter på Hasselö, Sladö,
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Torrön, Solidö, Smågö och Björkö nu fått bredbandsanslutning via fiber.
Presentationen, som också innehåller förslag på åtgärder när Telias kopparnät
försvinner, finns att läsa på föreningens hemsida.


Båtsamverkan.
Lennart informerade om Båtsamverkan, som är en samverkan mellan båtägare,
bryggföreningar och liknande för att förebygga båt- och båtmotorstölder.
Larmtjänst, polis och försäkringsbolag ligger bakom Båtsamverkan. Styrelsen
har genom Magnus Lanner deltagit i ett mycket givande studiebesök hos
bryggföreningen för Lilla Rätö.
Lennarts presentation finns att läsa på föreningens hemsida.



Esbjörn framförde vikten av att styrelsen
o bevakar äganderättsfrågor vid t.ex. utvidgning av Natura 2000 områden.
o söker politikerkontakt i frågor om Östersjön och fiske

19§ Avtackning
Kram och hälsning till Lars-Gunnar Åström som avgår från styrelsen.
20§ Mötet avslutas
Birgitta Källgren tackade årsmötets ordförande och alla deltagare och förklarade
årsmötet avslutat.
Efter mötet berättade Daniel Granello om sitt arbete som landsbygdsutvecklare på
Regionförbundet Kalmar.
Anders Berg fortsatte med sin fängslande berättelse om de gamla fiskebåtarna.
Under mötet hölls en tyst minut för att hedra nyligen bortgångne styrelsemedlemen
Lars-Gunnar Ingvarsson.
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Bilaga 1

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2017-2018
Smålandskustens Skärgårdsförening
Resultat och balansrapport för räkenskapsåret 2017-05-01-2018-04-30
Ingående behållning
Medlemsavgifter
Projekt hjärtstartare
Övrig ersättning och intäkter

81 718
32 100
11 925
2 000

Utgifter
46 994
främst medlemskostnader, transporter, arvoden, kontorskostnader, porto, data,
trycksaker, annonser, möteskostnader mm.
Utgående behållning

80 749

Årets resultat

- 969 kr

Balansrapport
Tillgångar per 2018-04-30
Bankmedel kr 15 223,34. Fondmedel 11 831,24
Skulder eget kapital
Resultat

56 722,54
35 530,32kr
45 218,41kr

