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SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2019
Datum: Lördag 6 juli 2019
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.
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 Lennart Sturesson och Jerry Engström.
5§ Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen har funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut
vid mötet. Birgitta Källgren gjorde en genomgång för årsmötet.
Verksamhetsberättelsen i sammanfattning bifogas i bilaga 1.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
6§ Ekonomisk rapport
Kassören Lars-Göran Andersson föredrog den ekonomiska rapporten för
verksamhetsåret 2018/2019, se bilaga 2.
Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.
Ett önskemål framfördes att den ekonomiska rapporten i fortsättningen redovisas
skriftligt inför årsmötet. Styrelsen åtgärdar.
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 2019–2020 har
funnits att läsa på föreningens hemsida och delades ut vid mötet. Birgitta Källgren
gjorde en sammanfattning.
Medlemsmöten: Hålls 19 november och 16 april 2020. Tema är ännu ej bestämt.
Lämna gärna förslag.
Årsmötet hålls 4 juli 2020.
Inga kommentarer på verksamhetsplanen från årsmötet.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.
Lars-Göran Andersson gick igenom styrelsens budgetförslag. Årsmötet godkände
förslaget.
10§ Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019–2020
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, med tillägget att 5 000 kr avsätts för hemsidans
fortsatta utveckling.
12§ Antal styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, övriga
styrelseledamöter samt ersättare.
Jerry Engström föredrog valberedningens förslag:
Antal styrelseledamöter: 9 ordinarie styrelseledamöter + 1 ersättare (minskning
med 1). I stadgarna anges att styrelsen skall bestå av 5–9 medlemmar. Årsmötet
beslutar enligt förslaget. Beslutet fastläggs vid nästa årsmöte då stadgarna ändras.
Birgitta Källgren omval som ordförande på ett år.
Omval av Magnus Lanner som ordinarie styrelsemedlem på 2 år.
Nyval av Katarina Källgren, Vinö, som ordinarie styrelsemedlem på 2 år.
Nyval av Monika Blom (tidigare ersättare) som ordinarie styrelsemedlem på 2 år.
Marcus Höglund, Lennart Lindén, Maria Malmlöf, Ulla Tingström, Elisabet Wiström
kvarstår.
Bert Ekman kvarstår som ersättare.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
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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, Inger Nicklagård och Lars-Göran Andersson.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
15§ Val av ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund
Årsmötet beslutade att föreningen formellt representeras av Birgitta Källgren och
att styrelsen utser fler representanter inom sig.
16§ Inkomna motioner
En inkommen motion: Fråga om att påverka kommunen beträffande avfall som inte
hämtas med ordinarie hämtning av hushållssopor. Se nedan.
17§ Styrelsen informerar
•
•

•
•

•
•

Räddningstjänstens skärgårdsutbildning sker detta år på Björkö, Västerviks
Räddningstjänst och i Klintemåla, Oskarshamns Räddningstjänst.
Räddningsplats i södra skärgården. Räddningstjänsten i Västervik är på
medhörning vid larm i södra skärgården och kan göra insats. Styrelsen tar
initiativ om val av bryggor och uppsättning av skyltar.
KLT angående identifiering vid beställning av resa: Personnummer, kod eller
mobilnummer.
Civil insatsperson: Den som är intresserad hjälpa andra i nödsituation i
närområdet kan anmäla sig till Birgitta. Räddningstjänsten står för utbildning
(1:a hjälpen och HLR) och SMS-kontakt för en första insats innan professionell
hjälp hinner anlända.
Studieresa: Styrelsen planerar för en resa till Möja med prel. datum 9–10 maj.
Kostnads idé 2 100 kr/pers.
Medlemsrekrytering: Informationsblad har tagits fram och lämnats till årsmötet
för Äskestock Samfällighetsförening. Informationsbladet bifogas protokollet.

18§ Övriga frågor
•

Hemsidan.
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
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och kan hanteras med styrelsens egna resurser. Webbansvarig är styrelsens
sekreterare. Skärgårdsporten är avvecklad.
•

Målbeskrivning.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att se över stadgarnas §2 angående syfte och
ändamål. Fritidsboende/delårsboende bör vara med i målbeskrivningen.

•

Grovsopor och källsortering av hushållssopor.
Styrelsen driver frågan om hämtning av grovsopor även i Västerviks skärgård.
Målet är till sommaren 2020 få till något liknande som KSRR har i den södra
skärgården. VMEAB gör studiebesök vid KSRR´s hämtning i Klintemåla 10 juli.
När det gäller källsortering så avser Västerviks kommun att följa det redan
finansierade projekt som skall starta i Valdemarsviks skärgård.

•

Esbjörn framförde vikten av att styrelsen bevakar den planerade tillverkningen
av flytande Attefallshus. Risk finns att det utnyttjas som ett sätt att kringgå
strandskyddet.

19§ Avtackning
Lars-Göran Andersson avtackades efter sina många år i styrelsen med en varm
applåd. Styrelsen framför också sitt tack till Johan Rindmyr som avgår från
styrelsen.
20§ Mötet avslutas
Birgitta Källgren tackade årsmötets ordförande och alla deltagare och förklarade
årsmötet avslutat.
Efter mötet förevisade Lennart Lindén den nya hemsidan.
Anders Berg fortsatte med sin fängslande berättelse om de gamla fiskebåtarna, nu
om de minsta båtarna.
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Bilaga 1
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 samverkans forum 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 genomfört sin årliga uppföljning.
Skyltningen av Räddningsplats är slutförd och redovisades på vårens medlemsmöte.
Räddningstjänsten har gjort en sammanställning över de 31 utvalda räddningsplatserna
med foto, kartbild, koordinater och andra viktiga uppgifter. Sammanställningen har
delgivits 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).
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Bilaga 2

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2018–2019
Smålandskustens Skärgårdsförening.
Resultat och balansrapport för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30
Ingående behållning
Medlemsavgifter
Övrig ersättning och intäkter

81 949,23
30 900,00
16 000,00

Utgifter
56 275,50
Främst medlemskostnader, transporter, arvoden, kontorskostnader, porto, data.
Trycksaker, annonser, möteskostnader, mm.
Utgående behållning

72 573,73

Årets resultat

- 9 375,50

Balansrapport
Tillgångar per 2019-04-30
Bankmedel 15 223,34 Fondmedel 11 853,69
Skulder eget kapital
Resultat

72 573,73
35 530,32
37 043,41

Sida 6 av 7

2019-07-18

SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Bilaga 3

Det är mycket vi vill kunna göra och ta del av,
oavsett var vi bor eller var vi är någonstans.
✓ person- och varutransporter
✓ betala räkningar, streama musik och TV, surfa ut i världen
✓ hämtning av sopor, grovsopor, källsortera
✓ leva, verka och bo säkert med tillgång till räddningstjänst och
ambulanssjukvård

I en förening blir din röst starkare och det går att göra skillnad.
Listan blir allt längre på ärenden som föreningen framgångsrikt
drivit (hjärtstartare, räddningsplats, KLT-trafik, sophämtning,
båtsamverkan, kommunal skärgårdsutvecklare mm.)

Bli medlem!
Betala in din medlemsavgift
idag (150 sek/år), plusgiro 83 34 09-6

Smålandskustens skärgårdsförening bildades redan 1975 och är
enligt stadgarna en politiskt obunden sammanslutning av
medlemmar som vill
• främja skärgårdens näringsliv
• förbättra de skärgårdsboendes villkor
• skydda och vårda skärgårdens miljö

Läs mera på föreningens hemsida
www.smalandskusten.se
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