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Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2016
Datum: Lördag 2 juli 2016
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.
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 Håkan Blom och Barbro Åredal.
5§ Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen har funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut
vid mötet. Birgitta Källgren gjorde en sammanfattning för årsmötet. Magnus Lanner
kommenterade frågan om tätare sophämtning i södra skärgården, som verkar ha
lösts på ett bra sätt.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
6§ Ekonomisk rapport
Kassören Lars-Göran Andersson föredrog den ekonomiska rapporten för
verksamhetsåret 2015/2016, se bilaga 1. Årets resultat var - 7 089 kr.
Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
7§ Revisorernas berättelse
Lars-Göran Andersson läste upp revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
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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 2016-2017 har
funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut vid mötet. Birgitta Källgren
gjorde en sammanfattning.
Lennart Lindén kommenterade punkten 4.2 med att Mellanskärgården tillsammans
med landsbygden runt Loftahammar beviljats fiberstöd enligt beslut i Länsstyrelsen
2016-06-10.
Esbjörn Johansson kommenterade punkten 4.3 med att det finns förslag om marina
reservat för tumlare bl.a. i Blekinge och menade att det är viktigt att vi följer
detta.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
Lars-Göran Andersson gick igenom styrelsens budgetförslag. Årsmötet godkände
förslaget.
10§ Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016-2017
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 150 kr/år. Årsmötet beslutade enligt
förslaget.
11§ Arvoden, traktamenten och övriga ersättningar
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden, traktamenten och övriga
ersättningar blir oförändrade.
12§ Antal styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, övriga
styrelseledamöter samt ersättare.
Jerry Engström föredrog valberedningens förslag:
9 ordinarie styrelseledamöter + 2 ersättare som tidigare.
Birgitta Källgren omval som ordförande på ett år.
Omval av Marcus Höglund, Lennart Lindén, Elisabet B Wiström som ordinarie
ledamöter på två år.
Nyval av Ulla Tingström som ordinarie ledamot på två år.
Nyval av Lars-Gunnar Åström som ersättare på två år.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
13§ Val av två revisorer samt ersättare
Omval av Lisbeth Karlsson (sammankallande) och Bo Levander samt Anders
Stenberg som ersättare. Alla på ett år.
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14§ Val av valberedning
Önskvärt att valberedningen består av tre personer, som vardera representerar sin
del av skärgården.
Förslag, på ett år:
Södra skärgården, Arne Ellefors
Mellersta skärgården, Mayvor Källgren (sammankallande)
Norra skärgården, Peter Lundgren
Årsmötet beslutade enligt förslaget. Föreslagne Göran Stenberg avböjde, Peter
Lundgren, Gärdsholmen, ersätter (enl. senare medelande från Birgitta Källgren).
15§ Val av ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund
Årsmötet beslutade att föreningen representeras av styrelsens ordförande samt
kassör eller sekreterare.
16§ Inkomna motioner
En motion har inkommit från Arne Ellefors angående skärgårdens problem då Telia
lägger ned sitt kopparnät 2017. Förslagsställaren hemställer att föreningen tar tag
i kommunikationsfrågan. Årsmötet stödjer motionen, som ligger väl i linje med
punkten 4.2 i verksamhetsplanen. Styrelsen tar upp problematiken med kommun,
Telia och ev andra aktörer och återkommer i ärendet vid medlemsmötet i april.
Motionen finns att läsa på föreningen hemsida.
17§ Styrelsen informerar
•

•

•

Studiedag på Äspö laboratoriet arrangeras 30/8 2016 kl. 13.30. Program och
info utdelades på mötet. Anmälan med adress och person nr lämnas till Birgitta
Källgren senast 12/8.
Genom ett erbjudande från Sparbanksstiftelsen har skärgårdsöarna möjlighet
att till mycket låg kostnad (10-20% av kostnaden) införskaffa Hjärtstartare
med tillhörande utbildning. Smålandskustens Skärgårdsförening samordnar
genom Birgitta Källgren. Inköp av ca 25 hjärtstartare är planerat. Fråga – är
erbjudandet kommunavgränsat? Birgitta kollar.
Räddningstjänstens skärgårdsutbildning sker detta år på Sladö, 23/7 kl. 10.00.

18§ Övriga frågor
•

Sophanteringen. I södra skärgården har i dagarna tätare sommarhämtning
påbörjats. Hämtning av grovsopor har skett en gång via container på fastlandet.
I norra skärgården finns tätare sommarhämtning sedan tidigare, däremot ingen
kommunal hantering av grovsopor. Grovsopor och miljösopor hanteras med pråm
genom lokala initiativ (Mellanskärgårdens Intresseförening). Ytterligare en
möjlighet är Länsförsäkringars upphämtning med pråm.
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•
•

Deltagare söks till en fiskegrupp för frågor rörande kust- och skärgårdsfiske.
Intresserade anmäler sig till Peter Lundgren, Gärdsholmen.
Tidskriften Skärgården rekommenderas av Anders Berg. Innehåller, fastän
Stockholmsorienterad, mycket information om aktuella skärgårdsproblem.

19§ Avtackning
Åsa Nilsson avtackades för sitt arbete i styrelsen.
20§ Mötet avslutas
Mötets ordförande tackade alla deltagare och förklarade årsmötet avslutat.
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Bilaga 1
Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2015-2016

