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Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2017
Datum: Lördag 1 juli 2017
Plats: Bygdegården Händelöps by
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 Jerry Engström och till sekreterare Lennart Lindén.
4§ Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Till att justera mötets protokoll valdes Rose-Marie Lanner 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. Årsmötet
ställde frågor om Skärgårdstrafiken och bryggor för räddningstjänsten, som
kommenterades av Birgitta:
Från och med 1 juli har KLT ansvaret för skärgårdstrafiken i Västerviks och
Oskarshamns kommun. Trafiken till och från Gränsö/Skeppsbron körs av Solidö
skärgårdstaxi. Trafiken till och från Klintemåla och Östra Skälö/Åldersbäck körs av
Kråkelunds dyk och sjöentreprenad. Trafiken är anropsstyrd.
I Västerviks kommun har räddningstjänsten tillsammans med föreningen valt ut
bryggor lämpliga för räddningsinsats på de mest bebodda öarna. Bryggorna skall
skyltas upp med text Räddningsplats. I Oskarshamns kommun pågår inget sådant
arbete. Styrelsen tar upp frågan.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
6§ Ekonomisk rapport
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Kassören Lars-Göran Andersson föredrog den ekonomiska rapporten för
verksamhetsåret 2016/2017, se bilaga 1. Årets resultat var 53 277,75 kr.
Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
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 2017-2018 har
funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut vid mötet. Birgitta Källgren
gjorde en sammanfattning.
Medlemsmöte hålls 14 november. Lotti Jilsmo, Västervik och Ylva Johannesson,
Oskarshamn bjuds in tillsammans med ansvariga politiker.
Ett medlemsmöte är även planerat för april. Tema ännu ej bestämt. Lämna gärna
förslag.
I frågan om tunga transporter har styrelsen ännu inte fått respons och kommer att
arbeta vidare.
Med anledning av Telias nedläggning av kopparnätet behöver bredbandsfrågan
fortsatt uppmärksamhet. Vad kan göras i södra skärgården? Frågan tas med vid
medlemsmötet i november. Inbjudan till IT-ansvarig i Oskarshamns kommun.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
Lars-Göran Andersson gick igenom styrelsens budgetförslag. Årsmötet godkände
förslaget.
10§ Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017-2018
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.
Mötets ordförande föredrog valberedningens förslag:
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9 ordinarie styrelseledamöter + 2 ersättare som tidigare.
Birgitta Källgren omval som ordförande på ett år.
Omval av Johan Rindmyr, Magnus Lanner, Lars-Göran Andersson som ordinarie
ledamöter på två år.
Marcus Höglund, Lennart Lindén, Ulla Tingström, Elisabet Wiström kvarstår.
Omval av Monika Blom som ersättare på två år.
Lars-Gunnar Åström kvarstår som ersättare.
Nyval av Lars-Gunnar Ingvarsson som ordinarie ledamot 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.
14§ Val av valberedning
Förslag, på ett år:
Arne Ellefors och Peter Lundgren
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








Rekrytering av nya medlemmar. Arne Ellefors har gjort ett förslag till säljbrev
för att locka nya medlemmar. Arne visar hur han som en av alla skärgårdsboende
dragit nytta av föreningens verksamhet. Bra förslag att gå vidare med.
Hjärtstartarprojektet är avslutat. Sammanlagt har hjärtstartare för drygt
500 000 kr förmedlats. Sparbanksstiftelsen har stått för större delen av
kostnaden. Mottagarna av hjärtstartarna, byalag etc., har stått för resterande
del. Melker Engström gjorde efter årsmötet en uppföljning av utbildningen och
svarade på frågor.
Räddningstjänstens skärgårdsutbildning sker detta år på Flatholmen, Västerviks
Räddningstjänst och i Kråkelund, Oskarshamns Räddningstjänst.
Skärgårdsting i Västervik, 23 september
Landsbygdsdagar i Oskarshamn, 27-28 oktober
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Styrelsen planerar för en resa under våren. Vinön i Hjälmaren, Visingsö,
Karlskrona skärgård är de alternativ som diskuteras. Förslaget från styrelsen
kommer att presenteras på hemsidan och via mail.

18§ Övriga frågor






Föreningens hemsida och websidan Skärgårdsporten. Hemsidan hålls hjälpligt
aktuell medan däremot Skärgårdsportens innehåll inte uppdateras. Styrelsen
arbetar med frågan och kommer med förslag.
Esbjörn Johansson visade upp gamla dokument, bl. a. protokollsbok och
räkenskapsbok för fiskeföreningen från 1939. Dokumenten överlämnades till
Bygdegården.
Båtsamverkan. Arne Ellefors tog upp problemet med båtmotorstölder, med
Klintemåla som exempel. Kan föreningen söka erfarenhetsutbyte med båtklubbar
och andra skärgårdsföreningar?

19§ Avtackning
Magnus Svensson avtackades för sitt arbete i styrelsen.
20§ Mötet avslutas
Birgitta Källgren tackade årsmötets ordförande och alla deltagare och förklarade
årsmötet avslutat.

Info efter årsmötet
Länk till åtgärdsförslag i Blekinge angående båtmotorstölder
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/stor-okning-av-batmotorstolder-1
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Bilaga 1
Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016-2017

