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Verksamhetsberättelse 2021 
 
SSIS’ första årsstämma hölls i november 2021, avsevärt fördröjd på grund av den rådande 
pandemin. Då presenterades en verksamhetsberättelse som kortfattat skildrade SSIS bildande 
och verksamhet från 2016 till hösten 2021. När nu läget för att mötas i form av en årsstämma 
har blivit avsevärt bättre kallas till årsstämma nästan enligt stadgarna som säger att den skall 
hållas till mars månad. För att tillåta de flesta av våra medlemsföreningar, som också har sina 
årsstämmor under mars månad, har SSIS årsstämma lagts alldeles i början av april. 
 
Det säger sig självt att den period som verksamhetsberättelsen ska täcka är inte från förra 
stämman i november 2021men väl hela året 2021. En del av vad som framgår i detta 
dokument har alltså redan rapporterats under den förra stämman. 
 
Interimsstyrelsen, som har lett SSIS från början bestod under 2021av åtta styrelsemedlemmar 
fram till stämman i november, en från Donsö (Håkan Broberg), två från Styrsö (Jan Kaaling 
och Gustaf Asplund), två från Köpstadsö (Anna Palmers och Patrik Gustavsson), två från 
Asperö (Thomas Larsson och Ingemar Taube) samt två från Brännö (Peter Näslund och Sofie 
Lindé). I och med stämman i november valde en riktig styrelse, avgick en Thomas L på 
Asperö och Sofie L på Brännö. Thomas Larsson, är numera adjungerad till styrelsen i sin roll 
som SSIS’s representant i Bohusläns Skärgårdsråd. 
 
Vrångö har sedan många år saknat permanent representant i interimsstyrelsen och saknar 
fortfarande medlemsutsedda representanter och anslutningen till SSIS är svag. 
 
Interimsstyrelsen hade under 2021 sju styrelsemöten, det första inte förrän 20 april och det 
sista den 19 oktober. Anledningen till den sena starten på året var naturligtvis pandemin och 
november kallades till årsstämman. Den nyvalda styrelsen hade, förutom ett möte i samband 
med stämman i november, ytterligare ett möte i december 2021. En stor del av årets möten 
var digitala. 
 
SSIS är ett språkrör för Södra skärgårdens intressen och har, linje med sin strategi, medvetet 
arbetat direkt i samarbete med kommunens tjänstemän, förvaltningar och bolag, samt genom 
direkta kontakter med kommunens ledande politiker. SSIS agerar utifrån de principer om 
saklighet och opartiskhet som ska prägla svensk offentlig verksamhet. Genom att lyssna av, 
via sociala media och direkta diskussioner med de föreningar som är medlemmar i SSIS, har 
viktiga frågor kunnat behandlas och viktiga beslut kunnat påverkas i positiv riktning för 
skärgårdens befolkning. Som ett bra exempel kan SSIS’ arbete tillsammans med P-bolaget 
nämnas, liksom ett gott samarbete med Park och Naturförvaltningen, bland annat om toaletter 
för besökare i skärgården. SSIS har också haft långa diskussioner med kommunens 
trafikkontor om frakttrafiken och flytbryggor, frågor som tyvärr inte lösts tillfredställande 
ännu, men ett samarbete med Västtrafik och Styrsöbolaget har inletts under året för att lösa 
frågorna kring kollektivtrafiken, där skärgårdens befolkningssituation är unik eftersom 
båttrafiken är det enda alternativet som står till buds. Kommunens långsiktiga planering har 
påverkats genom SSIS’ yttranden i samband med arbetet med den nya översiktsplanen. 
 
Ett annat pågående område för diskussioner och motstridiga intressen är frågan om 
Försvarsmaktens intresseområde för skjutövningar i Skärgården. Inte heller här har något 
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bestående resultat uppnåtts och SSIS fortsätter att hävda skärgårdsbefolkningens rättighet till 
en robust och livskraftig utveckling, som just nu hämmas av Försvarsmaktens intressen. 
 
SSIS’ styrelse, som nu ställer vissa av sina platser till förfogande, är helt övertygad om att det 
sättet som påbörjats att arbeta för Skärgårdens intresse är korrekt och fruktbart och ämnar 
fortsätta att så stödja Södra skärgårdens utveckling.  
 
Samtidigt är SSIS’ styrelse medveten om behovet att förbättra samarbetet på basnivå, 
förbättra information och diskussion och när nu äntligen en första stämma kan hållas, hoppas 
på stöd från de föreningar på de sex öarna som är medlemmar för att ytterligare flytta fram 
skärgårdens positioner. 
 
För styrelsen för Södra Skärgården i Samverkan 
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Följande dagordning föreslås: 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse  

7.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid 

inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 

8. Anmälan av styrelserepresentanter från aktuella öar 

9. Val av styrelsemedlem ifall medlemmarna på någon ö inte utsett 

någon. 

10.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.  

11. Mötets avslutande 

 
 

 

 


