Smålandskustens skärgårdsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-08-23
Närvarande
Birgitta Källgren, ordf
Lars-Göran Andersson, kassör
Lennart Lindén, sekr
Marcus Höglund, v. ordf
Magnus Lanner
Ulla Tingström

Ej närvarande
Monica Blom
Johan Rindmyr
Elisabeth Wiström
Bert Ekman
Maria Malmlöf

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Lennart Lindén valdes till sekreterare. Ulla Tingström valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, årsmötesprotokollet, har via e-post skickats ut till styrelsen.
• Websidan Skärgårdsporten vill styrelsen avveckla. Årsmötet undrade om vi på annat sätt
kan uppnå syftet med Skärgårdsporten. Kontakt tas med Västervik Framåt och Attraktiva
Oskarshamn. Birgitta inbjuder Västervik Framåt till nästa styrelsemöte, 25/10.
Protokollet lades till handlingarna.
4. Kassarapport o medlemsregister
Sparkonto 15 223 kr, Plusgirokonto 82 291 kr, Fondkonto 11 816 kr. Totalt 109 331 kr.
Medlemsregistret; oförändrat.
Kan e-postutskick göras från medlemsregistret? (Lennart kollar).
5. Rapporter
•

Kommunens landsbygdsutvecklare, Lotti Jilsmo slutar 1 oktober och tar över efter
Mårheden på Sparbanksstiftelsen. Lottis tjänst annonseras ut.

•

Birgitta deltog i möte i kommunens landsbygdsråd, 21/8. Informerades att Bruno Nilsson
går i pension och ersätts av Daniel Niklasson. Regionförbundet, KLT och representanter
för kommunen har gjort besök på öarna i veckan.

6. Styrelsens arbetsuppgifter
Uppdatering efter årsmötet.
•

Tunga transporter. Daniel Granello avser att driva frågan genom samarbete med region
Östergötland. Styrelsen följer detta i Skärgårdsrådet.

•

•
•

•

•

•

•

Bryggor för Räddningstjänsten. Peter Helge inbjuds till medlemsmöte. Uppföljning av
skyltars placering / beteckning och att Räddningstjänsten har positionerna och övat.
Oskarshamn får komma i ett 2.a steg.
Räddningstjänsten utbildning. Klintemåla respektive Björkö.
Bredband, telefoni. Fibernätet i Mellanskärgården (Sladö-Hasselö-Smågö-SolidöBjörkö) är igång sedan 30/6. Läget i södra skärgården är fortfarande ovisst. Kommersiell
fiber är på väg mot Marsö, Grönöslätt och kommer närmare Klintemåla. Viktigt att
föreningen håller kontakt med kommunerna.
Hemsidan och Skärgårdsporten. Hemsidan fungerar hjälpligt; kalender, dokumentarkiv
och nyhetsnotiser fungerar. Skärgårdsporten uppdateras inte och styrelsen föreslår att
den avvecklas. Se ovan.
Båtsamverkan. Magnus Lanner kollar intresse för ett informationsmöte för de lokala
båt/brygg-föreningarna tillsammans med Båtsamverkan/polisen och med Lilla Rätö som
det goda exemplet.
Kommentar: Möte är bestämt till 26/9 i Tovehult. Inbjudan bifogas protokollet.
Källsortering, avfall, grovsopor. Försök med lokal källsortering diskuteras både i
Oskarshamn (Vinö) och Västervik (Hasselö). Samordning?
Grovsopor i Västerviks kommun. Utlovat försökshämtning under 2019. Lennart följer upp
med Ida Bergs.
Medlemsvärvning. Styrelsen avser gå vidare i begränsad omfattning via byalag och
”arbetskväll” för styrelsemedlemmarna. Lennart kortar ned det tidigare förslaget på
säljbrev.

7. Övriga frågor
•

Birgitta diskuterar medlemsresa med Hallens Buss. Förslaget är Möja skärgård.

•

Hjärtstartaruppföljning i Gläntan 15/9, 11 – 15.

•

Räddningstjänstens båt (typ stridsbåt 90) är inte isduglig. Ersätts av svävare

•

Medlemsmötet i november har bl. a KLT uppföljning som fokus. Förberedande möten för
att fånga upp vad resenärerna tycker. Styrelsen, Marcus, Bengt, Mif.
Peter Helge från Räddningstjänsten Västervik deltar och likaså hans motsvarighet i
Oskarshamn, Jonas Näldemyr.

•

Medlemsmötet i vår: Landshövdingen Tomas Carlsson inbjuds.

8. Nästa möte.
Se nedan, mötesplan för 2018-2019.
Mötesplan 2018 – 2019
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2019-07-06

Årsmöte

9. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Vid pennan

Justeringsman

Birgitta Källgren

Lennart Lindén

Ulla Tingström

