Smålandskustens skärgårdsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-10-25
Närvarande
Birgitta Källgren, ordf
Lars-Göran Andersson, kassör
Lennart Lindén, sekr
Monica Blom
Magnus Lanner
Ulla Tingström
Elisabeth Wiström

Ej närvarande
Johan Rindmyr
Marcus Höglund, v. ordf
Bert Ekman
Maria Malmlöf

Speciellt inbjuden punkt 3: Tomas Ericsson, VD Västervik Framåt

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Lennart Lindén valdes till sekreterare. Magnus Lanner valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
3. Västervik Framåt
Speciellt inbjudne Tomas Ericsson presenterade Västervik Framåt, som arbetar för tillväxt i
Västervik. Antal anställda 11 personer och en budget på ca 20 mkr. Finansieringen är 60 %
genom kommunala uppdrag, 20 % Sparbanksstiftelsen och 20 % företag i kommunen.
Arbetsuppgifterna ligger inom turist- o besöksnäring, inflyttning, kompentensförsörjning och
nyetablering.
Hemsidan skärgårdsporten diskuterades. Västervik Framåt har inget intresse av att ta över
och driva hemsidan. Möjligen skulle man kunna förmedla sådant som är av värde att ha kvar.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll, AU´s telefonmöte, har via e-post skickats ut till styrelsen.
Birgitta gick igenom protokollet. Inga synpunkter. Protokollet lades till handlingarna.
5. Kassarapport o medlemsregister
Sparkonto 15 223 kr, Plusgirokonto 79 242 kr, Fondkonto 11 802 kr. Totalt 106 268 kr.
Medlemsregistret; inga förändringar sedan föregående möte.
6. Rapporter
• KLT. Birgitta har haft ett telefonmöte med Conny och Yvonne, Ytterligare ett möte är
planerat till 6/11. Lennart har ställt fråga per mail till resenärerna i norra
skärgårdsområdet.

Bland det som diskuterats är:
o Åldersbäck – Östra Skälö; anslutningstrafik taxi till buss.
o Sjukresor kontra vanligt resande.
o 100 kr kortet i skärgården.
o Förfarande vid överbokning; extra tur eller prioritering.
▪ förekommer ibland för helgturen (kolliderar med besöksnäringen)
▪ postturen ibland fulltecknad pga många rundreseturister
o Utnyttja fri resa vid kallelse till läkare / sjukhus.
o Utnyttja skolskjutsarna med KLT-taxa.
o Inga KLT helgturer under Freden-säsong, innebär att övriga öar inte angörs,
endast Hasselö.
•

Hjärtstartare. Birgitta har kollat kostnader för nya skyltar. 450 kr för en sats om 2 st av
varje skylttyp. Försöker hitta alternativ.

•

Skärgårdarnas riksförbund. Birgitta och Ulla har deltagit i representantsskapsmöte på
Kökar, Åland. Magnus och Lennart har deltagit i arbetsgruppsmöte Miljö och Energi på
Visingsö.

7. Styrelsens arbetsuppgifter
•

Tunga transporter. Inget nytt. Vi avvaktar nästa möte i skärgårdsrådet, 16 november.

•

Bryggor för Räddningstjänsten. Peter Helge är inbjuden till medlemsmötet för en
lägesrapport. Lennart föreslår planering av en praktisk övning under tänkt strömavbrott
och larmning via VHF.

•

Räddningstjänsten utbildning. Klintemåla respektive Björkö.

•

Bredband, telefoni. Läget i södra skärgården är fortfarande oklart. Lennart kontaktar
ansvariga på kommunerna till nästa styrelsemöte.

•

Hemsidan och Skärgårdsporten. Hemsidan fungerar hjälpligt; kalender, dokumentarkiv
och nyhetsnotiser fungerar. Skärgårdsporten har utsatts för hacker attack och har stängts
ned av webhotellet. Se även ovan.

•

Båtsamverkan. Magnus och Lennart har arrangerat ett möte med bryggföreningar i
Klintemåla – Östra Skälö. Båtsamverkan Syd och Lilla Rätö bryggsamfällighet
medverkade med information om hur man bäst förebygger stöld av båtar och båtmotorer.
Lennart undersöker om det är möjligt att få hjälp till finansiering av åtgärder via
Kustlandet.

•

Källsortering och Grovsopor. Det förslag som Västerviks kommun (Lotti Jilsmo) arbetat
med kollas upp. Likaså utfästelsen att göra försök med grovsopshämtning under nästa
säsong i norra området. Lennart tar kontakt.

•

Medlemsvärvning. Diskuterades en begränsad insats där styrelsen är aktiv under en
försommarkväll. Förslag; ta fram en dekal med t.ex vårt ”brevhuvud” som motiv. Birgitta
undersöker alternativ.

•

Medlemsresa. Vi avvaktar med resa till 2020.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

9. Nästa möte.
Medlemsmöte 13 november
AU telefonmöte 13 december
Ordinarie styrelsemöte 17 januari
10. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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