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Protokoll för Visingsörådets styrelsemöte den I mai 2018 på

WHK.

Närvarande: Bengt Svensson, Nils Olof Fries, Kjell Augustsson, Linda Adolfsson och

Kirsten Ekström

Frånvarande: Mie Lagehäll, Tomas Gunnarsson, Mattias Wetter och Lena Moberg

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Linda Adolfsson

§3 Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor anmäldes, se punkt 9

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5 Föregående mötesprotokoll
Ordförande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna

§6. Aktuel Ia ärenden/rapporter
Skärgårdarnas Riksförbund hade sin årsstämma den 23 - 25 mars i Västervik. Bengt

Svensson och KjellAugustsson var närvarande. Västerviks kommun och inbjudna politiker

gav sin syn på kust- och skärgårdsutveckling för Smålandskusten. Kommunen satsar på

området för att utveckla turistnäringen. Bengt Svensson blev invald som ledamot för 1 år i

SRF:s styrelse.

Visingsörådet har fått erbjudande från Sven Erik Rolfsson sekr. i Gränna-Visingsö
Kommundelsråd, om att ha en info ruta i ett nyhetsblad. Nyhetsbladet ska gå ut via mail till
intresserade 4 -5 gånger per år. Visingsörådet har beslutat att tacka nej till erbjudandet. Vi
har dock möjlighet att bidra med information om vi anser det lämpligt.

Jönköpings gamla papper kommun hade kallat till ett uppstartsmöte med tema, Södra
Vätterbygdens hamnar. Bengt Svensson och KjellAugustsson deltog. Visingsörådet
kunde glädjas åt att man har tagit samtliga förslag på åtgärder för Visingsö, som rådet
skickat in. WSP har fått uppdraget att kartlägga och utreda åtgärder för hamnarna i

Jönköping, Gränna och Visingsö. Akuta åtgärder idag är muddring både i Gränna och
Visingsö hamn, helrenovering av norra piren i nya hamnen och att sätta upp konstverket i
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Visingsö hamn. En hamngrupp ska tillsättas med uppdrag att tillsammans med
kommunen arbeta med framtida åtgärder. I den gruppen kommer Visingsörådet,
Båtklubben, Fiskareföreningen m.fl att ingå tillsammans med personalfiån Tekniska
kontoret. Tekniska nämnden har budgeterat 12 miljoner för perioden ZOlg-2021 lör
åtgärder. (4 miljoner per år)

Visingsörådets protokoll och dokument finns nu i källaren på biblioteket. Vi kommer att
utreda möjligheten att digitalisera en del av materialet. Kirsten och Nils Olof utreder
frågan.

Visingsörådet saknar för närvarande en aktiv representant i SGF:s grupp för Miljö och
Energi. Emma Adolfsson en medlem men har av tidsskäl inte möjlighet att delta i de
arbetsmöten som anordnas. Vi behöver därför ytterligare en person. Rådets ledamöter
uppmanas att återkomma med förslag.

Visingsörådet har fått inbjudan från Stigbyskolan att delta i en informationsdag den 13 juni
på temat är integration.

§7. Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan per idag är 8198.-. Bidrag från Vätternvårdsförbundet på 5000:- har
inkommit.

§8. Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen g ick igenom verksa m hetsplanen. Arbetet fortgår.

§9 Tillkommande frågor
Nils Olof Fries ställde en fråga om ansvarig för skötseln av Södra gravfältet. Ekarna vid
vägen har stora gamla grenar som brutits av och hänger i andra grenar med stor risk att
de faller ner på vägen. Bengt kontaktar SFV.

Gränna Hamnbolag hade årsstämma den 10 april och Nils Olof Fries deltog. Hambolaget
har byggt en fin brygga mot lagunen. De har planer för att öka genomströmningen av
vatten till lagunen, kanske genom att öppna upp så små båtar kan ta sig in. De tittar även
på en MC parkering. Hamnbolaget ska tillsätta en grupp för att försöka lösa de problem de
har med bolagets aktier som uppstått då en del ägare har flyttat och inte har någon
verksamhet kvar i hamnen.

§10 Nästa möte är den 26/6

§14 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet



ffi
Pirir@iflrfiIst

lnnan mötet började informerade lngemar Zander om Sjöräddningen på Visingsö.
Sjöräddningen är inte knuten till Svenska sjöräddnings sälskapet eller kommunen
utan är en helt ideell förening med Livboien som stödförening. De har tillgång till
en räddningsbåt, en svävare, en vattenscooter och en bil. Driften och aktiviteter
sköts ekonomiskt av bidrag, donationer och medlemsavgifier. Personalen är
uppdelad i tre lag, men önskar vara fi7ra lag. Det finns problem att rekrytera mer
personaldå dessa som måsta vara bosatt på Visingsö. Några bör också ha
skepparexamen.
Den 21 juni är det Sjöräddningens dag, i hela Sverige. Då kommer det bli
aktiviteter i Hamnen där sjöräddningen presenterar sig.

Vid protokollet

Kirsten Ekström

Justeras

Bengt Svensson
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