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Protokoll för Visingsörådets konstituerande styrelsemöte på

WHK den 20 mars 2018.

Närvarande: Bengt Svensson, Mie Lagehäll, KjellAugustsson, Mattias Wetter,

Tomas Gunnarsson och Kirsten Ekström

Frånvarande: Linda Adolfsson, Nils Olof Fries och Lena Moberg

§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 protokolliusterare
Till protokol ljusterare valdes Tomas Gunnarsson

§4 Anmälan om tillkommande frågor
De frågor som anmäldes återkommer under § 7 och §13

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs

§6 Föregående mötesProtokoll
Ordförande gick genom föregående protokoll. Godkändes och lades till

handlingarna

§7. Kassarapport samt budgetuppföljning
Efter betalda utgifter är saldo i kassan per idag är 3648,99. Ansökan om bidrag

från Vätternvårdsförbundet och Jönköpings kommun har skickats.

Eftersom vi är en ideell förening ska vi ansöka om skattebefrielse. Ansökan ska

vara inskickad senast 31/3.

§8. Konstituerande
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Till vice ordförande för en tid av ett år valdes Nils Olof Fries

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
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

§9 Firmatecknare
Tillfirmatecknare valdes ordförande Bengt Svensson, 490608-xxxx och kassör

Marie Lagehäll, 650904-xxxx att var för sig teckna Visingsörådets firma under

verksamhetsåret 2018

§10 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 till Vattenvårdsförbundets vattenråd valdes Kirsten Ekström

Som representant till Gränna hamnbolags årsstämma valdes Bengt Svensson och

Nils Olof Fries.
Representanter till olika utskott diskuterades av styrelsen som beslutade att ta upp

frågan när den blir aktuell

§1 1 Förberedelse inför aktivitetsplaneringen
Ordförande gick genom Verksamhetsplanens målsättning för 2018

§12 Mötesplanen
Mötesplan för styrelsen godkändes.

2A13, 815, 2616, 2818, 9110, 1 1 112, 512, årsstämma 26 februari 201 9

Plats och tid meddelas i god tid före mötet

§13 Övriga frågor

Bengt Svensson
Nils Olof Fries
Marie Lagehäll
Kirsten Ekström
Mattias Wetter
Lena Moberg
Tomas Gunnarsson
KjellAugustsson
Linda Adolfsson
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Bengt Svensson informerade om en proposition med förslag om ny

landsbygdspolitik som regeringen nu hoppas få igenom i riksdagen. "En

sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop".

Mie Lagehäll berättade från årsstämman för "Hela Sverige ska leva" som var på

Elmia den 10 mars. Det finns en nationell livsmedelsstrategi att arbeta efter som

gäller för 2017 -- 2030. I Jönköpings län finns 1 80 lokala utvecklingsgrupper.

Länsbygderådets uppgift är att stötta dessa grupper och de arbetar inom fyra

temaområden : miljö, aktivt boende, infrastruktur och myndighetskontakter.

I anslutning till mötet informerade Lars Sandberg, Länsstyrelsen iJönköping hur

man tänker arbeta efter denna livsmedelsstrategi.

Arsstämman beslutade att ingen avgift ska tas ut av medlemmarna.

Mie Lagehäll och Kirsten Ekström var närvarande på årsstämman.

Skärgårdarnas Riksförbund har sin stämma och representantskap den 23 - 25

mars iVästervik. Hasselö är lokal värd. lnbjudna politiker kommer att ge sin syn på

kust- och skärgårdsutveckling. Bengt Svensson och KjellAugustsson ska närvara.

Vätternvårdsförbundet har styrelsemöte den 23 mars i Vadstena och årsstämma 4

maj2018. Friederike Ernold (sakkunnig vattenfrågor) ersätter Måns Lindell i

samband med stämman den 4 ma1.

Havs- och vattenmyndighetens (HaV) nya förslag om bland annat allmänhetens

rätt att fiska kräftor iVättern. För att minska risken för spridning i svenska vatten

vill HaV införa förbud mot försäljning av okokta signalkräftor i delar av Sverige

samt att allmänhetens kräftfiske i Vättern minskas från fem till två helger från och

med andra fredagen i augusti i år. HaV:s förslag till hanteringsprogram för

signalkräftan i svenska vatten är ute på remiss och svaren ska vara hos

myndigheten senast den 12 april2018.

Gruvbolaget Tasman Metals AB har nyligen kompletterat sin tidigare ansökan fÖr

Norra Kärr. Ansökan från Tasman gäller bearbetningskoncession vilket betyder

att frågan gäller vem som äger fyndigheten. Det finns inget annat att ta ställning till

i nuläget. Bergstaten handlägger detta enligt gällande minerallag. Visingsörådet

följer ärendet.
Den 26 mars kl 18.00, ordnar Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet en

föreläsning på biblioteket i Jönköping. Det är fri entrÖ.

Vi deltar på Gränna Hamnbolags stämma den 10 april. Här kommer utöver den

ordinarie dagordningen en utförlig rapport om bolagets planer för hela hamn-

områdets framtid. Bengt Svensson deltar på mötet.
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§{4 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet

Vid protokollet
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Kirsten Ekström

Bengt

Tomas Gunnarsson
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