BFSF styrelsemöte den 16/6 2015 på Gräddö.
Närvarande: Urban Gunnarsson, Alf Anderin, Eva Axelsson, Roine Karlsson, Malin Lenke,
Roger Karlsson
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mötet öppnas
val av ordförande och sekreterare för mötet är Malin Lenke
Val av justerare: Roine Karlsson
Mötets sluttid: strävar mot kl 20
Godkännande av dagordning. Lades till datum för nästa möte…
Föregående protokoll. Läggs till handlingarna. Enligt rutinerna för protokoll.
Bladet.
a. Renee är klar med vissa bitar. Vi antar att Renee skriver om Räfsnäs.
b. Alf har förankrat Sarahs recept som hänger ihop med kampanj att locka
nya medlemmar. Utlottning av Sarahs kokbok. Alf håller kontakten med
Renee.
c. Roine kan bidra med bild på ejderhus och kortare text.
d. 22 juli manusstopp och till tryck 5 augusti. Klipp o klistra 6 augusti. Till
medlem 10 augusti. Kontrollera att tryckeriet inte har semesterstängt.
8. Skärgårdsrådet.
a. Malin skickar protokoll och ny arbetsordning till Urban som lägger ut på
hemsidan.
b. Eva vill ta upp tömningsstation för fritidsbåtar i Furusundsleden och som
har en gästhamn. Är det eventuellt på gång i Furusunds gästhamn. Det
räcker inte att ha en i Stämmarsund eftersom så många båtar går i
Furusundsleden.
c. Nästa möte 23/9 och 18/11.
9. Senaste SIKO
a. Alf och Urban rapporterar från SIKO-mötet. Alf ringde för att kolla hur det
går med skolan uppe i Singö. Det är inte vårt geografiska område, men vi
stöttar gärna, och även SIKO stöttar i skolfrågan.
b. Inget nytt om strandskyddet.
10. Remiss om fartområden
a. Fartområdet: Områdena sammanfaller i vissa områden när det inte finns
någon skärgård utanför vissa öar. Inget som direkt berör oss i vårt
område. Tredje punkten var att Ann-Gret vill göra E-område hela vägen ut
till Söderarm. Norrtälje kommun är med på spåret och Erik Klockare har
hjälpt till. De kommer inte ta med den frågan i den här revideringen.
11. Övriga frågor
a. Urban visar lista på medlemmar som inte har betalat.
b. Nästa möte blir torsdag 6 augusti kl. 18 på Pytagoras Café. Urban fixar
förtäring. Vi klipper och klistrar bladet.
12. Mötet avslutas.
Sekreterare, Malin Lenke

Justeras, Roine Karlsson

