PROTOKOLL
Styrelsemöte Onsdagen den 14e Januari 2015 klockan 18.00
Plats: Vilhelm Mobergs gata 8 (Kultur-sparken uppe vid campus Roslagen)
Protokoll
1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Alf Andering är ordförande för mötet.
Malin Lenke är sekreterare.
3. Val av justerare.
Roger justerar protokollet.
4. Mötets sluttid är kl. 21.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
6. Föregående protokoll
Titta på hemsidan så finns där protokoll och alla mötesdatum.
Avklarat från senaste protokollet är att AU har haft möte med Renee Eklind som
kommer att hjälpa oss att sätta ihop medlemsbladet.
7. Bladet
Renee Eklind var ansvarig utgivare av en medlemstidning för HSB Stockholm
och arbetade nära en produktionsbyrå. Flyttade ut till Tjockö 2009.
Renee undrar: vad har vi för syfte med tidningen?
Informera medlemmarna om vad vi gör, vad de betalar för. Även andra
föreningar får tidningen för att se vad vi håller på med. Vissa andra föreningar får
vi ibland tidningar av, men vissa har bara på nätet. Skapa gemenskap kring frågor
som berör oss, även sådana som vi inte jobbar med.
Tips på ämnen: Skolan och hur bra det har blivit, med fler lärare och ny rektor.
Eskil, den entusiastiske musikläraren.
Manusstopp är 27 februari. Upplägget föreslår Renee blir som följer:
Kapellskär – utbyggnaden. Ändringar av E18 med mitträcken.

Insidan av framsidan (som är 4-färg) bör inte upptas av för mycket text utan
hellre av Roines bilder.
På sidan med presentation bör vi ha bilder. Roine får ta bilder (om inte Göran
har). Gärna även en kort presentation av var och en. (Tips är att maila Renee
detta: renee.eklind@gmail.com).
Notiser 1-2 sidor, VA-taxan till kommunen höjd med 60 000 kr eftersom arbetet
försenades så en ny taxa blivit gällande. Ev notis om face-book. Vad hände med
samtalet mellan Alf och Hemming ang strandskyddet? Bevaka förnyelse av Rufs.
Att skärgården mer verkar vara till för turister än bofasta. Egentligen är det tre
grupper: turister, fritidsboende och bofasta.
Bengt Almqvist i SRF-tidningen kan ha skrivit något om grön diesel och att det
endast ska gälla för rena transportföretag, inte när man utför transporter åt egna
företaget. ”Vi skärgårdsbor”.
Riddarfjärden, ambullerande AW.
Tack till Göran för allt jobb!
Mat och dryck.
1 sida om skolan + 1 sida med barnens röster 4 barn (porträtt på barnen). Alf och
Malin ordnar detta.
(Rapport från SIKOs möte kan gärna komma längre bak i bladet.)
8. Kontakt politiker för Siko mötet
Politikermötet på Nässlingen är den 16/2. Nilla gör inbjudan och hade skickat ut
lista på politiker som kan vara aktuella att bjuda in till Siko. Här i Norrtälje är det
Kjell Jansson och Berit Jansson (ordinarie). Tiden är ca må 16/2 kl 10-15. Siko
kommer att skicka ut inbjudan till Landstingspolitikerna och vi (Alf)
vidarebefordrar till kommunpolitiker. Alf kontaktar politikerna och informerar
inför inbjudan.
9. Skärgårdsråd
Alf frågar Ulrika Falk om när det blir Skärgårdsråd.
10. Årsmötet Siko
Årsmötet är på söndagen den 15/2 på Nässlingen då det blir middag. Roger och
Malin representerar BFSF. Efter styrelsemötet (den 20/1) kommer det från
valberedningen vilka som ska avgå, och efter det kan vi bestämma vilka vi vill
nominera.
11. Övriga frågor
Distribution av SIKOs årsmöteshandlingar samt styrelseprotokoll, ska skickas ut
av Alf Anderin, som represenant från oss i SIKO.
Urban får SRF’s ”Vi skärgårdsbor” digitalt och distribuerar den till BFSF
styrelse.
11. Avslutning.
Nästa möte är den 10 februari på Kultursparken. Urban fixar maten.

