Protokoll
Styrelsemöte, Onsdagen den 23e Sep 2015 klockan 18.00
Plats: Vilhelm Mobergs gata
Närvarande: Eva Axelsson, Urban Gunnarsson, Bosse Gesslein, Joel Nordstedt, Malin Lenke
1. Efter förtäring öppnar Bosse mötet.
2. Val av ordförande blir vice ordf Bosse och sekreterare för mötet är Malin.
3. Val av justerare. Joel väljs till justerare.
4. Mötets sluttid föreslås till 20:30.
5. Dagordning godkänns.
6. Genomgång av föregående protokoll. I fortsättningen ska det stå ”justerare” och ”sekreterare” samt
namnförtydligande längst ner, och dessa ska signera på nästkommande möte. Justeraren skriver ut ett
ex (eller överlåter det till någon annan).
Synpunkter på att kallelse behöver komma tidigare, gärna en-två veckor inför varje möte. T.ex. kan
man behöva förbereda sig inför de frågor som ska tas upp och det kanske även ökar chansen att så
många som möjligt kan vara med.
Vi ska återgå till att boka upp fler datum för styrelsemöten i början på terminen och variera datum med
avseende på veckodag och jämn/ojämn vecka för att så många som möjlig ska ha möjlighet att
närvara. I varje protokoll tillkommer en punkt, ”Kommande möten” så att man kan gå in och kolla
datum i valfritt protokoll och lång tid i förväg.
7. Hemmings besök. Alf Anderin tog hand om Gustaf Hemming och hans kollegor hela dagen, som
började med ett besök i Köpmanholms skola och sedan på Gräskö. Där bjöd Karin Österman på fika
och närvarande var även Gräskö Båtvarv, Gräskö Arkipelagservice och Kjell Sjöblom mfl. Sedan
fortsatte studiebesöket på Söderöra där bl.a. Joel Nordstedt var med som rapporterar att på Söderöra
diskuterades sjötrafiken och posthanteringen. När man åkte vidare till Bromskär diskuterades
hamnfrågor och en önskan om att Trafikverket tog bättre hand om och prioriterade deras hamnar
framfördes. På Gräskö disktuerades även svårigheter att göra små förändringar i tidtabellerna i
Sjötrafiken. Det kan vara på gång en utökning av trafiken i området. Om Gräskö blir kärnö så kommer
de med i RUFS och kan få en sen kvällstur i veckan, något som enligt Joel är vanligt i andra områden.
Gustav hade med sig Sofia Jöngren. De välkomnar synpunkter och frågor som de kan hjälpa till med
eller skicka vidare till rätt instans.
8. Skärgårdsrådet. Joel och Bosse deltog på mötet som representanter från sina respektive öar,
Söderöra och Löparö. Joel representerade även BFSF den här gången.

Det nya förslaget på arbetsordning diskuterades. Alla öar som har 10 bofasta har med en representant
och det vore orimligt att en från varje bebodd ö representeras. De på glesbefolkade öar får
vidarebefordra frågor till närmaste större ö eller be att få bli inbjudna vid vissa frågor.
Problemen i Räfsnäs togs upp. Räfsnäs som replipunkt behöver kanske utökas.
Till exempel Arholma vill gärna ha sin trafik till Räfsnäs istället för Simpnäs.
För länge sen var det på tal att bussa ut folk längre ut för att sedan fortsätta med båt.
Kommunen har lagt ett förslag hur sjöfartsverket ska göra med vattenområdet ut till Söderarm. Om det
ska vara D eller E-område.
På Tjockö planeras nu att var och en bygger ett eget litet reningsverk. Tjänstemännen på kommunens
miljö- och hälsa ger lite olika typer av tillstånd.
Bosse tog upp frågan med räddningstjänsten. Varför de vägrar åka viss typ av båt trots att de har
överlevnadsdräkt och flytväst i ambulansen. Fick inget svar på frågan. Bosse ombads fråga
räddningschefen. Är det bättre att använda brandkåren? Det kan bli problematiskt med
gränsdragningen mellan ansvarsområden vid olyckor, sjukdom och bränder.
Upphandlingen för skärgårdstrafiken har överklagats av ett tyskt bolag. Möjligen för att det inte har
gått ut förfrågan eller annonserats tillräckligt stort.
9. Facebook. Joel, som är FB-ansvarig, vill att fler av oss använder oss av detta. Det har stor
spridning. Man kan även locka fler medlemmar genom den kanalen. Vi diskuterar hur man ska rikta
sig mot medlemmar, vad som ska gå ut till dessa och vad man ska ge till andra som inte är
medlemmar. Ska medlemsbladet publiceras direkt på hemsidan för alla att läsa?
Bra även att lägga upp att vi har haft styrelsemöte, eller om man har närvarat på skärgårdsrådet. Man
kan lägga ut länkar. T.ex. finns en länk för att bli medlem.
Stående punkt på dagordningen framöver är ”Statusuppdatering på FB-sidan”.
10. Bladet. Det som måste publiceras i bladet är
• kallelse till årsmötet
• program för kvällen
• fördragslista
• verksamhetsberättelsen
Urban ska lämna program till årsmötet (se punkt 12) och
Alf behöver lämna verksamhetsberättelse till Renee absolut senast 5/10!
Manus lämnas till tryck 7/10.
Urban tar emot förslag om underhållning e.dyl. på årsmötet, bokar och meddelar Renee för
publicering.
Eva och Malin har skrivit respektive reportage som Renee skickar tillbaka till dem för sista koll innan
tryck.
Fjärrundervisning i skolorna som publicerades i januari. Renee ska kontakta Widlund.
Rapport skärgårdsrådet om protokoll hinner skickas till Renee från Bolinder.
Nästa blads manusstopp blir 16 december. Till det bladet, som kommer ut i januari, kan man gärna ge
på förslag nya medlemmar och lämna adress till Urban. Då skickar vi ut bladet till dessa och bladar i
ett informationsbrev och inbetalningskort för värvning.
11. Övriga frågor.
Eva berättar att det kommit fram önskemål om medlemsaktiviteter. Vi diskuterade hur svårt det kan
vara att arrangera något och framför allt kostsamt när man t.ex. ska abonnera båt. Det drar iväg. Ett
förslag som kom upp under mötet, och som kan bli prisvärt är Lördagstur med Riddarfjärden, 11-16

någon gång efter jul. Man får då boka matförsäljning ombord, eftersom det inte finns på ordinarie tur.
Fråga får åter tas upp på konstituerande mötet under punkten ”medlemsaktiviteter”.
Joel minns hur trevligt det var när Arholma-föreningen bjöd in BFSF’s medlemmar. Det var ca 40 pers
som åkte. Dags att bjuda tillbaka?
12. Kommande möten: 21/10 kl. 18.00 är det Styrelsemöte på Pythagoras (om inget annat meddelas i
kallelsen). Helene ordnar förtäring eller delegerar. Fredrik Nordblom sammankallar valberedningen,
Hasse Vogel, Gabriella Söderman och Barbro Nordstedt som är inbjudna till mötet.
Årsmötet 11/11 kl. 19.00 på Yxlö. Urban meddelar Renee vilken underhållning det blir, i form av
musik, föredrag eller utställning.
Skärgårdsråd 18/11 kl. 14
13. Avslutning. Bosse förklarar mötet avslutat och tackar Urban så mycket för förtäringen.
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