Protokoll Höstmötet 18/9 2021
1. Mötets öppnande
- Görsson öppnade mötet och presenterade dagordningen
2. Val av ordförande för mötet
- Valdes Göran Görsson
3. Val av sekreterare för mötet
- Valdes Malcolm Dixelius
4. Val av justerare och rösträknare
- Valdes John Carly och Folke Procopé
5. Röstlängd
- Bifogas
6. Mötets behöriga utlysande
- Mötet ansågs behörigt utlyst
7. Ekonomisk rapport
- Kassören föredrog en översiktlig rapport. Föreningens ekonomi är god.
8. Beslut om medlemsavgift 2022
- Mötet beslutade om oförändrad avgift, 150 kr/år per medlem
9. Rapporter från arbetsgrupperna


Sjötrafik/Björkviks brygga – Nilla
-



Nilla och Lotten har getts möjlighet att visa argument för att åter öppna
Björkviks brygga för kollektivtrafik på kommunens skärgårdsråd i maj.
Ett tungt skäl är att de flesta Nämdöborna (fastboende och deltidsboende)
finns på södra delen av Nämdö + sydliga öar i Nämdö skärgård.
Tidsexempel visar att det går mycket snabbare att ta sig från Nämdö till
kommuncentrum Gustavsberg och till Slussen via Björkvik jämfört med Stavsnäs
vinterhamn.
Kommunen agerar nu för att Björkvik ska bli en replipunkt.
Kommunen har även agerat för att kompletteringstrafiken till öarna ska
återupptas genom en skrivelse till Trafikförvaltningen.
Förändring kan komma tidigast i vårtidtabellen.
Anna Horngren påpekar att det är oklart vem som har ansvar för parkeringen i
Björkvik. Finns behov av slyröjning.
Angående WB:s indragna bemanning i Stavsnäs vinterhamn påpekar Nilla att
det är viktigt att vi som passagerare ringer och påpekar varje gång vi blir
frånåkta. Bolaget lovar bättring till nästa säsong.

Bryggor och båtplatser – Stefan
-

Yttre bryggan i lilla hamnen renoverad av ideella krafter, en besparing
motsvarande ca 300 000.
Återstår lagningar på nya pontonbryggan. Planeras till höstarbetsdagen.



Drift och underhåll – Lasse
-



Hemsidan – Karin
-



-

Vägvisare och stolpar uppsatta. Några skyltar ska kompletteras, så att de syns
från alla håll.
Värmdö kommun ska bidra med karta, som inkluderar historiska gärdsgårdar
och platser för kogrindarna. Bibbi önskar att kartan ska finnas tillgänglig i en
broschyr med QR-koder, tillgänglig för besökare.

Ungdomsverksamhet – Gustav
-



Nystart i november, sedan alla pandemirestriktioner lyfts.
Om julpuben ska äga rum, krävs nya frivilliga. Ordf. uppmanar villiga krafter
att anmäla sig till styrelsen.

Stig- och kogrindsgruppen - Bibi/Ewa
-



Stor satsning på 2022!

Pub – Annica
-



Deadline för nästa nummer - 15 oktober.
Lotten föreslår att tidningen återupptar traditionen att djupintervjua
Nämdöbor. Kanske borde man ge ut en samlingsskrift med gamla och nya
intervjuer ur Nämdö.nu.

Nämdödagen – Görsson
-



Inget nytt att rapportera

Nämdö Nu – Christina
-



Clare rapporterar att 2019 hade sidan 9 000 besökare. 2021 uppdaterades
hemsidan och årets siffra är hittills 4581 besökare. Allt fler söker på engelska
och på ordet Nämdöskärgården. Det viktiga är att vi ligger på Googles
förstasida, vilket vi gör f n.
Under 2021 har 10 nyhetsbrev skickats ut, till drygt 600 adresser.

Nämdö kyrkogårdshistoria – Babban
-



Arbete utfört på uthyrningshytterna: panel uppsatt och viss målning.
Hembygdsgårdens fasader är i behov av målning. Förslag kommer till årsmötet.
I övrigt rutinunderhåll.

John och Gustav har arrangerat en schackkväll – ”schack och chark”. Kom mest
små barn med föräldrar. Önskas fler ungdomar. Fortsättning följer.

NGA/Biosfär – Malcolm
-

-

Malcolm presenterade NGA:s första studiebesök, till Vänerskärgårdens
biosfärområde och Mariestad med visning av ElectriVillage, en prototyp för att
omvandla solel till vätgas. Äger rum 13-14 oktober. Öppet för alla medlemmar,
anmälan tas emot från 20 september.
Helena Strömberg presenterade sig om projektledare för NGA:s förstudie för
att undersöka om Nämdöskärgården lämpar sig som biosfärområde.

10 Biblioteket - Nilla
-

Bibblan har varit öppen under sommaren i samarbete med skärgårdsmuseet.
Övriga aktiviteter har vilat under sommaren. Utställning om hundraårsminnet
av kvinnlig rösträtt i Sverige. Minigolfen har varit efterfrågad och dragit in goda
pengar till Hbf.

-

John erbjuder sig att kon konstruera ett utomhusschack på skoltomten om
kommunen ger tillåtelse

11 Hembygdsgården
-

Se punkt 9, Drift och underhåll

12 SIKO - Nilla
-

Några nya föreningar har tillkommit, framför allt i södra Sthlms skärgård. Även
några företagarföreningar har tagits in.

-

Aktiviteter: skärgårdsmentor och skärgårdsflytten; vykortskampanjen gav några
tiotal positiva svar, varav ett mindre antal till Nämdö

-

SIKO är också med i ansökan om pengar för ett projekt, i samarbete med NGA
och Solvik, som gäller en enklare form av boende, som provats i fjällvärlden.
Kan passa som alternativ för sådana som vill provbo i skärgården.

13 Frågeställning till höstmötet om bildandet av destinationsgrupp
-

Förslaget framställt av Malcolm med anledning av att den pågående
Omlandsstudien har tillsatt Oscar Lindeberg från Visit Värmdö som konsult för
en så kallad Lokal Ekonomisk Analys av Nämdöskärgården. Inom den kommer
frågor att tas upp som gäller hur besöksnäringen påverkas av den kommande
nationalparken, s k destinationsfrågor.

-

Mötet beslutade att bilda en destinationsgrupp med Görsson som ordförande.
Ordförande har mötets uppdrag att bjuda in lämpliga personer till gruppen.

14 Övriga frågor
-

Anna H, angående motioner till årsmötet. ”Min erfarenhet är att vi ska kräva in
motioner tidigare, så att de kan skickas ut i god tid till medlemmarna före
mötet.” Ordförande lovade bättring.

-

Bibbi talade sig varm för att vi ska ta emot besökare och visa dem våra öar,
vare sig de kommer gående eller med cykel. Förslaget går ut på att lista de
personer som är villiga att informera eller guida besökare till våra sevärdheter.

-

Bibbi önskade också att vi skulle hjälpas åt med att stänga av vattenkranen vi
museet, så att den kan vara öppen för besökare.

-

Ordförande erbjöd sig att anskaffa ett nytt pingisbord.

-

John lovade att nästa sommar återuppliva traditionen med dans på
Utterkobbarna.

-

Görsson rapporterade från möte med Bygdegårdarnas riksförbund. Med ny
insikt om skillnaden mellan en hembygdsgård och en bygdegård ansåg han att
föreningen kan behöva ompröva benämningen på vårt gemensamma hus.

-

Nilla påminde om kyrkovalet.

15 Mötet avslutas
-

Görsson tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

/Malcolm Dixelius

Justerare:

/John Carly

Ordförande:

/Folke Procopé

/Göran Görsson

