
Protokoll för Visingsörådets konstituerande styrelsemöte 
(telefonmöte) den 19 mars 2020
Närvarande: Bengt Svensson, Lena Moberg, Gungerd Johnsson, Karin Wisborg, Kjell Augustsson, 
Ingegerd Wetterlind, Patrik Svensk och Mie Lagehäll.

§ 1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Bengt Svensson.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Lena Moberg.

§ 3 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Gungerd Johnsson.

§ 4 Anmälan om tillkommande frågor
De frågor som anmäldes återkommer under §14.

§ 5 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställs.

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

§ 7 Kassarapport
Saldo i kassan per den 1/3 är 3.537:74:-.

§ 8 Konstituerande
 Till vice ordförande för en tid av ett år valdes Mie Lagehäll.
 Till sekreterare för en tid av ett år valdes Karin Wisborg.
 Till kassör för en tid av ett år valdes Mie Lagehäll.

Styrelsens sammansättning 2020:
Ordförande Bengt Svensson, vice ordförande och kassör Mie Lagehäll, sekreterare Karin Wisborg, 
ledamöter Lena Moberg, Gungerd Johnsson, Ingegerd Wetterlind och Patrik Svensk.

§ 9 Firmatecknare
Till firmatecknare valdes ordförande Bengt Svensson, 490608-xxxx och kassör Marie Lagehäll, 
650904-xxxx att var för sig teckna Visingsörådets firma under verksamhetsåret 2020.

§ 10 Val till övriga befattningar 
Som representant till Skärgårdarnas Riksförbunds valdes Kjell Augustsson. 



Som representant till Trafikantrådet valdes Lena Moberg och Patrik Svensk.
Som representant till Vätternvårdsförbundet valdes Kjell Augustsson.
Som representant till Gränna Hamnbolags årsstämma valdes Kjell Augustsson.

§ 11 Övriga frågor samt anmälda frågor från §4
 Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte

Bengt informerade att det fysiska årsmötet är inställt och att det blir videokonferens den 
29/3 i stället. Kjell och Bengt kommer att delta på detta.
Lotten Hjelm från Nämdö kommer att föreslås som ny ordförande. Bengt kommer att 
vara kvar i styrelsen en mandatperiod till.

 Tekniska kontoret
Bengt informerade att han fått information från Annika Börjesson att en inköpsprocess är 
påbörjad för ett nytt boknings- och biljettsystem. Hon kommer att kalla till ett 
informationsmöte inom kort.

 Ansökan bidrag
Bengt har skickat in våra sedvanliga bidragsansökningar till Jönköpings Kommun på 
15.000:- och till Vätternvårdsförbundet på 5.000:-.

 Hamnråd
Bengt informerade om att man har bildat Visingsö Hamnråd med 15 intressenter.
Man har gjort en aktivitetsplan och kommer att ha möte med kommunen i maj.

 Visingsrådets pärm - biblioteket
Karin har hämtat vår pärm på biblioteket och kommer att uppdatera den med aktuell 
information och protokoll. Karin kommer även att ha en pärm hemma med alla 
originalprotokoll.

§ 12 Nästa möte
Bestämdes enligt mötesplanen till torsdagen den 23 april, kl. 18.00.

§ 13 Mötet avslutas
Bengt avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Lena Moberg Gungerd Johnsson



Bengt Svensson
Ordförande


