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Protokoll för visingsörådets konstituerande styrelsemöte på
WHK den 13 mars 2017.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, Linda Adolfsson, Mattias Wetter
Tomas Gunnarsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Gunilla Everland Rylner, Nils Olof Fries och KjellAugustsson

§1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson

§2 Val av sekreterare för mötet
Till protokollförare för mötet valdes Kirsten Ekström

§3. Val av protokolljusterare
Til! protokolljusterare valdes Tomas G u n narsson

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§5. Konstituerande
Till vice ordförande för en tid av ett år valdes Gunilla Everland Rylner
Till sekreterare för en tid av ett år valdes Kirsten Ekström
Till kassör för en tid av ett år valdes Mie Lagehäll
Styrelsens sammansättning
Ordförande Bengt Svensson
Vice ordförande Gunilla Everland Rylner
Kassör Marie Lagehäll
Sekreterare Kirsten Ekström
Ledamöter Mattias Wetter

Nils Olof Fries
Tomas Gunnarsson
KjellAugustsson
Linda Adolfsson
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§6. Firmatecknare
Tillfirmatecknare valdes ordförande Bengt Svensson, 490608-xxxx och kassör
Marie Lagehäll, 650904-xxxx att var för sig teckna Visingsörådets firma under
verksamhetsåret 2017

§7. Val till övriga befattningar
Som representant till Skärgårdarnas Riksförbund valdes Bengt Svensson och Kjell
Augustsson
Som representant till Trafikantrådet valdes Mattias Wetter och Bengt Svensson
Som representant tillVattenvårdsförbundets vattenråd valdes Kirsten Ekström
Som representant till Gränna hamnbolags årsstämma valdes Bengt Svensson
Representanter till olika utskott diskuterades av styrelsen som beslutade att ta upp
frågan när den blir aktuell

§8. Förberedelse inför aktivitetsplaneringen
Ordförande gick genom Verksamhetsplanens målsättning för 2017

§9. Rapport från SRF stämma
Ordförande informerade från SRF's årsstämma som i år var på Visingsö

§10. Mötesplanen
Mötesplan for styrelsen godkändes.
1313,215, 1316,2218, 10110, 12t12,6t2 och Arsstämma 2712 2018
Plats och tid meddelas igod tid före mötet

§11. Övriga frågor
På fråga om Månadsbladets ekonomi berättade ordförande att Gunilla Everland
Rylner arbetar med frågan.
För att sprida Visingsörådets arbete diskuterades olika vägar att nå ut till
allmänheten. Tomas Gunnarsson undersöker hur man kan länka olika facebook-
grupper till hemsidan.
Visingsö tar sitt dricksvatten från Vättern. Klimatförändringarna kan på sikt göra att
Vättern blir varmare och att vattennivån kan sjunka, som nu 2016-2017. Skillnaden
på vattentemparaturen i kranarna märks hos hushållen, iskallt på vintern och
varmt på sommaren. lntaget av öbornas dricksvatten ligger idag ganska grunt och
för nära land. När vattnet är varmt kan tillväxten av alger på rören öka och ställa till
problem. Likaså trivs bakterier bättre i varmare vatten. Önskemål finns att i på sikt
flytta intaget längre ut och lägga det betydligt djupare.
Visingsörådet diskuterade frågan och kommer ev. att söka samarbete
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med Vattenvårdsförbundet. Det gäller experthjälp och bidrag för att arbeta vidare
med frågan.

§{2. Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet

Vid protokollet

Kirsten Ekström
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