
1/2 

 

                                                                                   

PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte i Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 27/11 

2014. 
 

Plats: Vilhelm Mobergs gata 8 (Kultursparken) 

 

Närvarande: Alf Anderin, Eva Axelsson, Bo Gesslein, Urban 

Gunnarsson, Roine Karlsson, Joel Nordstedt, Mats Rundgren, Maiken Winblad.  

   

  1. Mötet öppnas. 

 

  2. Alf valdes till mötets ordförande  

 

  3. Joel valdes till mötessekreterare 

 

  4. Maiken utsågs att justera protokollet 

   

  5. Närvarande styrelsemedlemmar godkände kallelse och föredragningslista. Tillägg på 

övriga frågor hemsida, godkännande av namnpublicering på internet, Facebook och 

Medlemsbladet. Punkten föregående protokoll bordlades till nästa styrelsemöte. 

 

  6. Årsmötesprotokoll och adresslista delges medlemmarna i nästa medlemsbrev och på 

hemsidan. Styrelselistan uppdaterades. 

 

  7. Rapporter från årsmötet. Årsmötet i Lännagården blev relativt välbesökt. Lars-Erik 

Mattson visade bilder. 

 

  8. Inplanerade möten, Skärgårdsråd, SIKO mm samt vårens styrelsemöten.  

Det första inplanerade kommunala skärgårdsrådet för hösten ställdes in på grund av det 

ändrade politiska läget i kommunen. SIKO har sitt sista styrelsemöte för året den 8/12. 

Schemat för vårens styrelsemöten är som följer:  

 12/1 kl 1800 på Kultursparken. Eva ordnar med förtäring. 

 10/2 kl 1800 på Kultursparken. Urban ordnar med förtäring. 

 18/3 kl 1800 på Kultursparken. Vem som ordnar med mat bestäms på mötet innan. 

 23/4 Gräddö/Lidö. Mer information kommer längre fram. 

 Prel. datum 29/5 Svenska Högarna. 

 

  9. Övriga frågor. 

 

Hemsida. Urban lägger ut protokoll och ett kalendarium för kommande styrelsemöten. 

Styrelsen godkände namnpublicering för hela det kommande året. 

 

Facebook. Joel informerade om Facebook. Med hjälp av verktyget Sidor kan vi se att den 

information vi väljer att lägga ut på Facebook har en relativ stor spridning. 

Styrelsemedlemmarna uppmanades att inkomma med material för spridning i detta forum. 
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Medlemsbladet. Göran Hedberg har lämnat styrelsen och arbetet med medlemsbladet. Vi 

måste se över hur vi ska gå vidare med detta uppskattade arbete. Föreslogs att två 

Medlemsblad ges ut under 2015 kompletterat med ett enklare utskick. AU tar kontakt under 

december månad med Renée Eklind som visat intresse för att arbeta med detta. 

  

 10. Mötet avslutas. 

 

  

 

  Sekreterare     Justeras 

 

 

 

   

 Joel Nordstedt    Maiken Winblad 

    

 


