Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 4 dec 2018
Vrångö 18.00-20.30
Närvarande:
Donsö: Håkan Broberg,
Brännö: Peter Näslund
Vrångö: Jan Kristensson

Styrsö: Jan Kaaling
Asperö:
Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers

Särskilt inbjudna:
Förhinder: Donsö:, Marianne Bergman, Lina Lundgren Brännö: Linnéa Fhager Karlsson, Asperö: Per Myrén
Vrångö: Köpstadsö: Styrsö: Gustaf Asplund
Dagordning
1. Mötets öppnande

Behandling
Håkan öppnar mötet, alla hälsas välkomna

Beslut
Antecknas

2. Val av mötesordförande
respektive -sekreterare
3. Godkännande av kallelse
och förslag till dagordning

Förslag Jan Kaaling respektive Håkan Broberg

Godkänns

Kallelsen och dagordningen godkändes med några övriga punkter: Konsekvensanalys för
bygget av 60 lgh på Donsö, Toaletter i sommar och hur vi skriver vår förkortning

Godkänns

4. Möteschema

14 jan Donsö, 5 feb Brännö, 19 mar Asperö, 23 april Kössö. Ändringar kan förekomma på
grund av avgående och/eller tillkommande medlemmar.

5. Anteckningar från möte
2018-10-01 Kössö

Anteckningarna hade skickat ut i god tid. Inga invändningar framfördes varför
anteckningarna lades till handlingarna.

Godkänns

6. Information och
kommunikation,
Facebook, hemsida och
Dropbox. Genomgång av
användning av Dropbox.
Övrig kommunikation,
inåt och utåt.

Alla ska titta igenom presentationsmaterialet som ligger på dropbox under Förening. Anna
kör en testpresentation nästa möte.

Antecknas

7. SSiS organisationsform

Diskussion beträffande om företag skall godkännas som medlemmar och kring skrivningen i
stadgarna om miniavgift för föreningarna. Tillägg skall göras om religiöst och partipolitiskt
obunden samt att på årsmötet gäller en röst per ö. Håkan korrigerar och bilägger i utskicket
med detta protokoll.

Antecknas

8. Saltholmen parkeringsfråga.

Mötet med P-bolaget uppskjutet till Gustaf kommer hem. Jan Kaa gör lista med frågor som
mejlas ut till SSiS för förslag på eventuella kompletteringar.

Antecknas

Jan rapporterade kort från mötet med Hans Linderstad som mottog och förstod våra
synpunkter. Han menade att våra synpunkter skall beaktas. Nytt möte skall hållas i januari.
Frågan kring bildelningsgrupper bordlades till nästa möte.
Efter valet skall alla partiers gruppledare tillställas en skrivelse med våra synpunkter på hur
parkeringssituationen hanterats. KVARSTÅENDE
9.
Boendeparkering
parkeringstal

Jan ska ta en lunch med person på byggnadsnämnden för att diskutera frågan om byggplaner
som stoppats på grund av att trafikkontoret hänvisar till brist på parkeringar.
KVARSTÅENDE

10.

Skolfrågan

Senaste protokoll från brukarrådet hade skickats ut. Inga kommentarer eller frågor

11.

Fraktstöd

Jan Kaa har kontaktat trafikverket och diverse företag för att samla information.
Sammanfattningsvis vill inte trafikverket ta kostanden till Öar med ej allmänna vägar. De
kommer att trappa ned sitt stöd under 3 år till 0. Här måste vi agera. Jan jobbar med
ytterligare kontakter och bjuder Jörgen Johansson till nästa möte om detta och flytbryggor.

Antecknas

Trafiknämnden ska ta upp detta i mars och innan dess måste vi ha agerat på bästa sätt.
12.

Ö-dialogen

13.
Rapporter från
Öarna

Alla överens om at ersätta detta med någon form av grupp direkt under KS. Vi tar frågan
nästa år när alla personer är på plats.
Donsö –
Vrångö – Kajen i Mittvik håller på att byggas om.
Styrsö –
Brännö – Julvandring 9/12 – Alla välkomna
Asperö –

Antecknas

14.

Övriga Frågor

Håkan försöker få fram konsekvensanalys på bygget av 60 lgh på Donsö angående t.ex. skola
barnomsorg, hemtjänst etc
Anna har fått info om att det inte finns någon budget hos P&N för toaletter i sommar. Måste
undersökas.
Jan väckte frågan om vi skall skriva vår förkortning SSIS eller SSiS. Mötet inte alls överens
om någon, skjuts fram till kommande möte.

15.

Mötet avslutas

Alla tackar alla för ett bra möte och alla tackade Jan Kri för utmärkt skaffning

Vid tangenterna
Håkan Broberg

Antecknas

