
Dagordning
för styrelsemöte i Arholma Skärgårdsförening

den 081019

Närvarande Erik Westerlund, Jonas Linell, Claes Örtendahl, Leif Själander, Stefan Dahlberg, Per Eriksson.

1. Erik hälsade alla välkomna till höstens första styrelsemöte.

2. Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

3. Jonas valdes till sekreterare och Leffe valdes till justerare

4. Föregående protokoll gicks igenom och det konstaterades att det inte var utlagt på hemsidan.

5. Claes kunde berätta att föreningen nu har 31 medlemmar, en fördubbling mot förrut vilket är
bra jobbat, tillgodohavande i kassan 4394 kronor. Föreningens ekonomi är återigen stabil.

6. Information från senaste SIKO mötet
SRFs vitbok om företagare. Skärgårdarnas riksförbund vill ha hjälp med en heltäckande
förteckning över företagarna i vår förenings område.
Leader information från Jonas om nuvarande läge där ett område täckande Roslagen,
Södertörn och Stockholms skärgård väntas bli ett LEADERområde. Mer information finns
på utvecklaroslagen.se och jordbruksverkets hemsida.
Skärgårdsutvecklare, Det finns två spår när det gäller fortsättningen på
skärgårdsutvecklarprojektet, det ena är under det regionala skärgårdsrådet som är på väg att
bildas, och det andra är som ett LEADERprojekt.
Vi blev ombedda att anmäla för oss viktiga frågor till SIKO. Frågor som vill skall tas upp är
Sjukvård, Åldringsvård, Transporter, Turism, Barn och ungdom,

7. Erik informerade om att 8-turen försvinner från 1 november, pg a brist på skolbarn. Turen
används mycket av de som bor på fastlandet och jobbar på PKC, Claes  skriver en önskan
om att turen skall in i turlistan. Skrivelsen skickas till Waxholmsbolaget och kommunen i
samråd med de övriga föreningarna.

8. Claes informerade att han den 27e träffar posten om ersättningsregler och förhandla om
kontraktet mellan posten och Ekonomiska föreningen.

9. Beslutades att bjuda in Per Frideen SIKOs nya ordförande till medlemsmöte 8/12 kl 19.00 i
Båkbergsgården. Inbjudan sätts upp och skickas ut senare.

10. Inga övriga frågor.

11. Nästa styrelsemöte blir den 8/1

12. Mötets avslutande


