Protokoll fort vid styrelsesammanträdet i Västervik den 10 oktober 2011
Niirvarande: Jerry Engström, Birgitta Källgren, Lars-Göran Andersson, Åsa Nilsson,
Rune Harrysson, Torgny Söderström, Bengt Wallin.

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

2.

Val av sekreterare
Åsa Nilsson

3.

Val av justeringsman attjämte ordftirande justera protokollet
Torgny Söderström valdes till justerare.

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5.

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll var det konstituerande protokollet men var inte ftirdigt.

6.

Kassarapport och medlemsregister
Affärskonto 18 586,44
Sparkonto 20 616,81

Secura 11305,62
Summa: 50 508,87

Medlemsinbetalningar har skett i med skiftande valörer. Några har betalat 100 kr
några har betalat 200. Det ska vara 150 eller 300kr.
Styrelsen har beslutat att köpa in visMa programvara till bokftiringen.

7.

Rapport om webbplatserna skärgårdsporten och SSF hemsida.
Inget har lorändrats men Åsa planerar attta fram en funktion för bildalbum.

8.

Tunga transporter, Skärgårdsutredningen -lägesrapport.
Under oktober ska vi ha ett möte med regionförbundet och länsstyrelsen för att få
fram ett forslag vi kan enas om, hur det ska utformas.

Samhällsbetald sj ötransport.
Bengt och Jerry ska sätta samman en skrivelse där alla öar som har behov ska omfattas av
samhäll sbetald sj ötransport.

9.

10.

Verksamhetsplan, budget.
Styrelsemedlemmama uppmanas att fundera kring vilka delar av
verksamhetsplanen som var och en känner att man vill arbeta med.

11.

Mötesplanen
Se appendix.

12.

Kustlandet
Inget möte har hållits att informera kring.

13.

SRF
SRF hön sitt ftirsta möte på Rågö. Jerry gav en redogörelse ftjr det mötet. SSF har en låda
med Vi skärgårdsbor som ska delas ut på medlemsmötet.

14.

Medlemsmöte
Planeras till den 7 november 2011.
InnehåIl: säkerhet i skärgården - Presentation av ett upplägg av
brandutrustning/räddningsurtustning i brandbodarna runt om i skärgården.
Gustaf we string, Kustlandet : Informerar om proj ektmöj li gheter.
Jerry sätter samman en inbjudan till mötet.

15.

Övriga frågor
Bengt redogjorde ftir hur framtiden ser ut ftir Rågö Ek.ftirening. Länsstyrelsen vill
lämna avtal med foreningen och sluta avtal direkt med entreprenörema. Därmed
kommer foreningen behöva arbeta fram en ny roll ftjr den.

Motion från Esbjörn Johansson gällande samarbete med Fiskareforbundet
positiv men vi väntar på en inbjudan där ifrån.

16.

Mötet avslutas

Vid protokollet
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Åsa Nilsson
Sekreterare
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Torgny Söderström
Justerare

så är styrelsen

Mötesplan för verksamhetsåret 20ll I 2012
Styrelsemöte
Styrelsemöten genomftirs om inte annat anges på campus (fd. Högskolecentrum)
Västervik. Tid: I 8.00-21.00
Styrelsemöte inftir höst och vårmöte startar 16.00

Medlemsmöte

höst Tlll

Medlemsmöte vår

Årsmöte

