
W
Sisi$ssiisstsr

Protokoll för visingsörådets styrelsemöte på WHK den 7 februari 2011.

Närvarande: Bengt svensson, Mie Lagehäll, Gunilla Everland Rylner, Mattias
wetter, Nils olof Fries, Linda Adolfsson, Thomas Teike och Kirstän Ekström

Frånvarande: KjellAugustsson och Magnus Totf

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Linda Adolfsson

§3. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§4. Föregående mötesprotokol!
Ordförande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna

§5. Kassarapport samt budgetuppföljning
Betalningar för annonser och bankavgifter har skett. saldo den
7 februari var 11 226,39 på kassa/bank

§6. Aktuella frågor och rapporter från arbetsgrupper och utskott
Skärgårdarnas Riksförbund lägger sin stämma på Visingsö den 10 - 12 mars 2011.
Bengt Svensson, Mattias Wetter med flera från Visingsörådet kommer att närvara.

Vätternvårdsförbundet (WF) ska ha årsstämma ZO17-OS-IO.
WF arbetar med en ny Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017-2022.
Måns Lindell från Länsstyrelsen i Jönköping kommer till Visingsörådets årsstämma
den 2l februari för att berätta mer om detta.

- Projekt Vista. En arbetsgrupp med deltagare från näringslivet i Gränna och Visingsö
samt Gränna hamnbolag och Visingsörådet hade möte 2017-02-06. Syftet är att sätta
mer fokus på Gränna-Visingsö som destination. Destination Jönköping är beredda att
samarbeta med olika event och då gärna med kulturell inriktning. AktuLlla frågor var
hur man ska skylta om kommande event. Ett skyltprojekt har uppdraget att byla ut
gamla skyltar och sätta dit nya mer enhefliga skyltar på Visingsö.

Frågor gällande statistik för reseanledning belystes.



Problem med trafiken på Brahegatan i Gränna, särskilt sommartid, är alltid aktuell
pga att gatan är smal och det är tillåtet att parkera längs med gatan.

Fest i Grevskapet kommer att lägga ner Allsången i hamnen, men de kommer att
arrangera andra mindre event.

Hållbar projektutveckling inriktar sig till besökare från utlandet for att uppleva t ex
östra Vätterbranten. -'-- -'rr'-
Destination Jönköping kommer att bjuda in företag inom besöksnäring att delta i en
studieresa till framgångsrika företag inom branschen. De kommer ocliså att
bjuda in till inspirationsmöte med digitalisering som tema

Visingsörådet har träff9t Visingsöbostäder som informerat om att de ska bygga flera
lägenheter och att de för närvarande har kö tiil sina bostäder.

Biblioteket. En fråga uppkom om vem som finansierar bibliotekarien. Gunilla Everland
Rylner ska kolla upp detta.

Trafikantrådet har möte 2017-02-08. Aktuella frågor är bl.a webb-bokning och
väntsalen iGränna.

§7. Verksamhetsplan 2017
Visingsörådet har uppnått många mål som var uppsattatör 2016.
Nu läggs en ny plan för 2017.

§8. Nästa möte är Arsstäm ma 21 februari 2O1l .

§9. Tillkommande frågor.
lnga tillkommande frågor.

§10. Mötet avslutades av Bengt

Vid protokollet

Kirsten Ekström



Linda Adolfsson


