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Protokoll för visingsörådets styrelsemöte den 5 december 2018
på WHK.

Närvarande: Bengt Svensson, Nils Olof Fries, KjellAugustsson, Mie Lagehäll, Linda
Adolfsson, Mattias Wetter, Hans-Erik Wetterlind och Kirsten Ekström

Frånvarande:
Tomas Gunnarsson, Lena Moberg och Lotten Torstensen

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mie Lagehäll

§3 Anmälan om tillkommande frågor
Tillkommande frågor anmäldes, se punkt 10

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

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

§6 Aktuella ärenden/rapporter
Den 17 november hölls ett möte på WHK, kallad "En dag i framtidens tecken" om
utvecklingen på Visingsö. Bengt Svensson, Visingsörådet och Lena Cla6sson,
Kommundelsutveckling hade kallat företrädare för föreningar som är verksamma på
Visingsö. Lena Cla6sson berättade om önskemå|, planerade åtgärder och förbättringar
som har genomförts. Gruppdiskussioner handlade om styrkor, möjligheter, svagheter och
hot för öns verksamheter. Mötet var mycket uppskattat och önskemål om nya möten och
mer samverkan framfördes.

Bengt Svensson berättade om hur de olika grupperna i Skärgårdarnas Riksforbund
arbetar. Bengt Svensson och KjellAugustsson ingår i gruppen för Miljö och Energi.
Aktuella frågor för öarna runt om gäller bl.a. sinande brunnar pga. sommarens torka,
enskilda avlopp, biologisk mångfald och invasiva arter och växter. Visingsörådet bevakar
detta framöver och beslutar till våren om vi ska gå vidare med någon fråga.

Belysning av problemen på Annero äldreboende och hemtjänsten, dess bemanning och
antal boendeplatser har väckt stor oron bland befolkningen på Visingsö. Det har varit en
del reportage i media och Visingsörådet har tagit del av skrivelser och svar från
äldrenämnden och har även haft kontakt med nämnden. Linda Adolfsson hade deltagit i

ett möte på Annero, men personalen upplevde att de inte får svar på sina frågor.
Visingsörådet har beslutat att stödja personalen i deras larmrapport och följer upp
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händelserna framöver. SPF Seniorerna har kallat till ett extra möte den 18 januari 2019
där Anne-Marie Hedlund (L) ordförande i Aldrenämnden kommer att svara på frågor.

Bengt Svensson berättade från ett möte den 3 december för "Hela Sverige ska leva" som
han deltagit i. Föreläsningar och workshops med tema "Kapitalförsörjning på
landsbygden" En uppskattad föreläsare var Kristina Olsson som representerar Lokala
utvecklingsbolag AB. Hon informerade om de framgångar man har på Gotland med att
lokalbefolkningen går in som aktieägare i s.k. utvecklingsbolag. Alla bolag (ca 10 stycken)
är anslutna till GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan). Sammanlagt är det ca
1100 aktieägare som har över 6 miljoner i aktiekapital och de har gjort investeringar på ca
100 miljoner sek.

§7 Kassarapport samt budgetuppföljning
Saldo i kassan per idag är 17691-.

§8 Uppföljning av verksamhetsplan
Styrelsen g ick i genom verksam hetsplanen. Arbetet fortgår.

§9 Arsstämman blir den 26 februari 2019
Styrelsen diskuterade upplägg för stämman vad gäller program och gästföreläsare.
Valberedningen förbereder valen av ledamöter och mötesordförande. Bengt fick i uppdrag
att lyssna med Kristina Olsson från Lokala Utvecklings AB Gotland om att besöka
stämman.

§1 0 Tillkommande frågor
Muntliga klagomål har kommit in tillVisingsörådet gällande "buskörning med bilar" runt om
på Visingsö. Problemen är störst på helgerna. Det finns en oro för att det ska uppkomma
skada på person ochieller egendom, särskilt nu när kylan gör vägarna hala. Visingsörådet
går vidare med frågan.

Hans-Erik Wetterlind berättade om det underhåll och den service som har utförts på
Braheborg under november. Han berättade också hur svårt det var att köra färjan ut från
dockan i Huskvarna pga det låga vattenståndet som är i Vättern nu.

§11 Nästa möte är den 5/2-2019
Vi kommer då att lägga extra fokus på årsredovisning samt ekonomisk rapport för 2018
samt verksamhetsplan och budget för 2019

§12 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet



ffi
t

vid protokollet

Kiret*r"Efffiröm


	Visitkort
	Visitkort_0004
	Visitkort_0005

