PROTOKOLL
Styrelsemöte, Torsdagen den 27e Aug 2015 klockan 18.00
Plats: Pythagoras i Norrtälje
Närvarande: Alf, Urban, Roger, Roine, Eva, Renee och Malin
Dagordning
1. Mötet öppnas. Alf hälsar alla välkomna till mötet.
2. Val av ordförande är Alf och sekreterare för mötet är Malin.
3. Val av justerare är Eva. (Justerare får inom en vecka protokollet av sekreteraren, rättar det
och återsänder till sekreterare som skickar ut det till samtliga. Justerare skriver om möjligt ut
ett justerat ex, signerar och lämnar på nästkommande möte.)
4. Mötets sluttid är kl. 20 och därefter tur på museet.
5. Dagordningen ändras lite och vi tidigarelägger punkten om bladet för att vi ska hinna gå
igenom detta med Renee.
6. Föregående protokoll. Inga synpunkter.
7. Bladet. Renee var på tryckeriet i Sollentuna, Sollentuna offset och tryckeri.
Bidraget från styrelsen i form av redaktionellt material har varit minimalt den här gången.
Endast Roine har bidragit med text och bild om ejderholkar. Till nästa nummer vore det kul
att se bättring!
Om vi skickar två adressfiler, en med medlemmar som ej betalat medlemsavgift och en med
dem som betalat, så kan man få med ibladning av påminnelse endast till dem det berör.
Nu är det dags för ett nytt blad. Manusstopp 14 september. 16 sidor!!
Förslag till innehåll:
Kallelse mm inför årsstämma – 3 sidor. Kallelsen föreslås ligga på sista sidan, vilket också
beslutas.
Skärgårdsrådets minnesanteckningar kan endast tas med om övrigt material inkommer innan
manusstopp.
Roine tar ev. bilder från möte om bostadsbyggande i Nynäshamn (29/8) där det även är
Skärgårdsmarknad.
Renee ska prata med Mats om det ska byggas sommarhus på Fejan.
Renee väntar på att Rasmus Carlsson ska skriva om SSRS på 110-årsjubileumet i Bremen.
Räfsnäs hamn och att hamnföreningen har sagt upp avtalet. Nu ska Fortverket och kommunen
lösa lite problem där.
Hemmings besök – kommer den 10 september. Gräskö, Norröra och Söderöra. På
Hemmingssons initiativ. Kan det gälla nord/syd-linjen, Gräskö som blivande kärnö, trafiken?
Roine vill kolla hur nord/syd linjen har gynnat öarna. På Möja behövs det t.ex. mer
transporter av turister på själva ön. Kan man luckra på regler när det gäller transporter?

Det borde finnas skyltar på bryggan om öarna utanför som man kan åka till, t.ex. från
Räfsnäs.
Eva kan skriva om byskolan på Svartnö!! Berätta om kommande aktiviteter. 1939 gick sista
klassen ut.
Köpmanholms skola har nu nått över 50 elever!!
Vi kan eventuellt minska ner till 12 sidor, beroende på hur mycket material vi kan få ihop.
8. Hemmings besök den 10 sept. Skärgårdslandstingsråd.
Förslag till deltagare är Joel, Alf, Anders Waldvik, Daniel, Britta Thalin, Anna Johansson.
(Malin är bortrest) Joel eller Alf kan köra och kan t.ex. hämta i Bromskär/Furusund. Idéer om
program:
Företagare, Gräskö affär, Anna och Peters varv. Prata fiber, bredband och VA-projektet. Lilla
Gräskö. Norröra, Saltkråkan. Träffa Gösta Söderman. Bromskärs hamn.
Roine undrar om vi ska bjuda in pressen, t.ex. Christina Öberg. Man kan träffa pressen på
bryggan efteråt, så att det inte hindrar mötet.
9. Skärgårdsrådet den 23/9. Vi har gjort ett par ändringar i förslaget till arbetsordning. I
övrigt togs inga andra frågor upp som vi vill ta till skärgårdsrådet.
10. Skolan. 6:orna som numera finns i Köpmanholms skola, åker in till Norrtälje en dag i
veckan för hemkunskap och slöjd i Frötuna. Det vore intressant att ta reda på hur mycket av
skoltid och fritid som går åt till att åka för dessa barn. Kommunen hade tidigare sagt att
barnen inte skulle behöva ha längre restid till skolan än en timme, vilket nu överskrids.
Samtidigt är det möjligt att det är bra och kul för 6:orna att gå en dag i veckan i andra skolor,
som förberedelse inför högstadiet.
11. Övriga frågor.
Ta upp frågan om olika arbetsgrupper på årsmötet. Vilka frågor ska vi jobba extra med under
året? Kom med idéer till nästa möte så diskuterar vi fram ett förslag som vi kan lägga fram på
årsmötet.
12. Nästa möte är efter Skärgårdsrådet den 23 september kl. 18 på Phytagoras. Mat ordnas av
13. Avslutning
Justeras

