Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Utö kontakt och intresseförenings styrelse har under året bestått av:
Ordförande Peter Nordh, vice ordförande Charlotte Schröder, sekreterare Malin Lidström,
kassör Charlotte Kjerrman, ledamöter Erika Stolpe, Calle Regnell, Fredrik Lambert (ersattes
från sept av Siv Svensson, Anki Eriksson, Staffan Schröder
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.
Föreningens medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 54 stycken som också är prenumeranter
av tidningen Utökontakt.
Tidningen har haft 11 betalande annonsörer.
Vad har styrelsen arbetat med under året?
Föreningen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Tidningen Utö kontakt har kommit ut med 10 nr.
Förutom årsmötet har ett öppet medlemsmöte ägt rum under hösten. Nio personer
hörsammade kallelsen och diskussionerna var….
Representanter för föreningen har deltagit i 3 möten med kommunens skärgårdsgrupp, där
varje deltagande övervägs map dålig representation från kommun och kallade myndigheter
och verk.
Representant för föreningen har inte deltagit på möten med SIKO pga sjukdom. Calle
Regnell är numera invald i SIKO’s styrelse.
Representant för styrelsen har deltagit i gemensamt möte på initiativ av Thomas Hjelm där
alla Utös föreningar presenterade sitt pågående arbete.
Representant för styrelsen har deltagit i Haninge Kommuns möte i nov i syfte att se
möjligheter och hinder för ökat företagande och arbetstillfällen för öarna i Haninge Kommun.
Styrelsens medlemmar finns även representerade i andra föreningar och verksamheter på
Utö och därmed kan nära kontakt och informationsutbyte finnas med Utö sportklubb och
Företagareföreningen Utö likväl som Försvarsmakten/Utö skjutfält, Utö rederi och Utö
Värdshus.
Styrelsen följer utvecklingen av det arbete som görs gm Utö parkering AB vid Årsta brygga
med avseende på parkering för besökare och öbor på Skärgårdsstiftelsens och Haninge
Kommuns mark, förberedelser för brygga för lastning/lossning av privata båtar och alla
turerna vad gäller väntsalsbygget.
Styrelsen har gm Peter Nord skickat ut en skrivelse till Naturvårdsverket och Boverket ang
förfarandet med bullergränser vid bygglovsansökan för sk Attefallshus. Båda har hänvisat till
riksdagens beslut och kontakt har därför tagits med Haningepolitiker i riksdagen.
Styrelsen har gm ett medborgareförslag skickat en förfrågan till Haninge Kommun ang
parkeringskontroll vid Spränga brygga, svaret har varit att det inte är en prioriterad fråga och
ev anmärkningar (pbot) måste utfärdas av av Kommunen anställd personal. Insatser har
dock gjorts tillsammans med Haninge kommun för att rensa bort lite av de övergivna
skrotcyklar som lämnats vid Spränga.
Malin och Erika har träffat och blivit intervjuade av Malin Wallner som har SIKOs uppdrag att
inventera kärnöarna för att se hinder och möjligheter för ökad inflyttning ffa map barnfamiljer.
Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna. Medlemsavgiften har
under året varit 150:-.
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