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Sryrelsen diskuterade vidare och de punkter som pratades om är:
prioriteras är

-

Infrastrukturfrågor.
Deltaga i riksforbundets verksamhet.
Utveckla samarbetet inom Skärgårdsrådet Östergötland.
Tilllora mervärden for medlemmarna exempelvis genom rabatter hos foretag.
Rekrytering av nya medlemmar.

9.

Medlemsmöte
Till höstens möte den 5 november planerar vi in Jörgen Svensson,
Räddningstjänsten. tema säkerhet i skärgården, Lars Karlsson, kommunekolog,
Västerviks kom mun, stran dskyddsfrågor, Eric C i ardi, Reg i on forbundet.
Utskick ska iordningställas och skickas.
Preliminärt till vårmötet planeras Anders Källberg, Fiskeridirektör på Länsstyrelsen att
b.iudas in och ämnet är säl och skarv.
10.

Mötesplan
Enligt tidigare. Dock är mötet i mars ett frågetecken men återkommer till det.

il.

Övriga frågor
Skärgårdstrafiken. Torgny har efterforskat dokumentation från kommunerna om
hur skärgårdstrafiken sköts i respektive kommun. En skrivelse har tagits fram for
au skickas till kommunerna och få svaft på viu vad som gäller i nuläget.

Mötet avslutades

t2.

Vid protokollet
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