Södra Skärgården i Samverkan, SSIS
Möte 14 jan 2019
Donsö 18.00-20.00
Närvarande:
Donsö: Håkan Broberg, Marianne Bergman, Lina Lundgren
Styrsö: Jan Kaaling, Gustaf Asplund
Brännö: Peter Näslund
Asperö:
Vrångö:
Köpstadsö:
Särskilt inbjuden: Jan-Erik Eriksson SRF och BSR
Förhinder: Donsö:,Brännö: Linnéa Fhager Karlsson, Asperö: Per Myrén
Vrångö: Jan Kristensson Köpstadsö: Patrik Gustavsson, Anna Palmers Styrsö:
Dagordning
1. Mötets öppnande

Behandling
Gustaf öppnar mötet, alla hälsas välkomna

Beslut
Antecknas

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

Förslag Gustaf Asplund respektive Håkan Broberg

Godkänns

Kallelsen och dagordningen hade inte nått alla via mejl varför den formellt inte kunde
godkännas. Några punkter sköts fram till nästa möte på grund av dagens besök och lågt
mötesdeltagande. Övriga punkter som anmäldes: Elnätet och Ekonomi.

Godkänns

4. Möteschema

7 feb Brännö (OBS Ändrat!), 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. Jan föreslog ändring i punkten 9 att vara mer
Godkänns
allmänt hållen på grund av ändrade politiska förutsättningar. I övrigt lades anteckningarna till
handlingarna.

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. TILL NÄSTA MÖTE

Antecknas

8. Saltholmen parkeringsfråga.

Mötet med P-bolaget genomfördes i positiv anda. Det var nya personer som deltog vilket
visades sig bl.a. då de inte hade full kunskap om historien. De fick en del frågor bl.a. förslag
till bildelningsgrupper, att jobba med och nytt möte är satt till mars.

Antecknas

Mötet med Hans Linderstad var också i positiv anda och den invändning Grefab skickat in
skulle negligeras. Han menade att våra synpunkter skall beaktas. Nytt möte skall hållas i
början på februari
Frågan kring bildelningsgrupper bordlades till nästa möte.
Efter valet skall alla partiers gruppledare tillställas en skrivelse med våra synpunkter på hur
parkeringssituationen hanterats. KVARSTÅENDE
I samband med detta påpekades också vikten av att göra minnesanteckningar och delge
gruppen dessa. Det kan ge ytterligare input inför nästa möte liksom förkorta tiden för
rapporter på våra möten.
9.
Boendeparkering
parkeringstal
10.
Skolfrågan

Vi skall hålla kontakten med nya personer i Byggnadsnämnden.

11.

Jan-Erik Eriksson berättade kort om BSR och Skärgårdarnas riksförbund (SRF) där det finns
flera arbetsutskott bl.a. ett som fokuserar på ”gula färjor”. Han berättade bl.a. att 2012 togs
en ny RTI (Regional Transport och Infrastrukturplan?) där det, enligt uppgift skall stå att
regionerna har allt ansvar för både passagerar- och gods-färjor i Landet. Sammanfattningsvis
enades vi om följande:
1) Vi måste få koll när nästa möte i trafiknämnden är för att göra ett inspel till dess.
2) Jan-Erik försöker få till ett ”färjeutskott” som kan jobba med andra färjor än Gula
färjor
3) Till nästa möte försöker Jan-Erik få till ett Skypemöte med deras färjeexpert

Fraktstöd

Inga nya frågor har uppkommit. Nästa skolrådsmöte är 31 januari.

Antecknas

4) Vi skall på nästa möte utse en representant till SRF årsmöte i april då även det nya
utskottet skall konstitueras.
Vi måste jobba både kortsiktigt mot Trafiknämnden och långsiktigt i det nya utskottet för att
säkerställa våra kommunikationer i framtiden.
12.

Ö-dialogen

Marianne talar med Kalle Bäck om SDN’s syn på hur Ö-dialogen skall drivas framöver. Alla
överens om att vi vill ha ett skärgårdskommunalråd som kan ha ett övergripande ansvar för
våra frågor. Lina tar kontakt med Axel Josefsson för att få till en dialog och/eller bjuda in
honom till ett av våra möten..

13.
Konsekvensanalys
bygget Donsö Brofästet

Håkan håller på att undersöka saken och återkommer i frågan

14.

Enligt Anna finns ingen budget för toaletter sommaren 2019 samtidigt som det är ritat in en
toalettbyggnad på Bratten. Gustaf tar upp frågan med Park o Natur för att se vad som riktigt
gäller samt ifrågasätta byggnaden på Bratten.

Budget toalettter

15.
Hur skriva vår
förkortning.
16.
Rapporter från
Öarna
17.
Övriga Frågor

Antecknas

Man enades om att vi skriver bara med versaler; SSIS
Utgår
Lina har problem med elnätet då det emellanåt ger alldeles för låg spänning vilket kan skada
elektriska maskiner i hemmet. Hon undrar hur det är på andra öar? Alla hör av sig till
undertecknad hur det är på andra öar.
Lina har nu fått faktura på webb och domän. Alla öar swishar 200 kr till henne.

18.

Mötet avslutas

Vid tangenterna
Håkan Broberg

Alla tackar alla för ett bra möte och alla tackade Lina för utmärkt skaffning

Antecknas

