Inbjudan
till möte med

SRF Representantskap
på Skeppsholmen i Stockholm
18 ‐ 20 november 2011
På programmet står:






Bredbandsutbyggnaden i skärgårdarna
Arbetsgruppernas arbete förtydligas
Författaren Anders Källgård ‐ Om att skriva en bok om Sveriges öar
Verksamhetsplan och budget 2012
Föreningsrapporter

Vi bor och konfererar på vandrarhemmet af Chapman på Skeppsholmen.
En del får bo ombord och en del får bo på land i huset intill på kajen. Där finns
också matsalen. Vi bor i flerbäddsrum/hytter och det är våningssängar. Lakan
och handdukar ingår. Det går att köpa öl och vin till maten på lördag, men man
får inte ha med alkohol själv på vandrarhemmet.

Vägbeskrivning
Från T‐centralen/Cityterminalen är det en cirka tjugo minuters promenad.
Du kan ta buss nummer 65 som går hela vägen ut till Skeppsholmen. Närmaste
tunnelbane station är Kungsträdgården på den blå linjen. Väl framme väljer du
uppgången mot skärgårdsbåtarna och promenerar sedan 7‐8 minuter mot
Skeppsholmen.

”STF Vandrarhem af
Chapman &
Skeppsholmen” ligger
centralt beläget på
Skeppsholmen i
Stockholm. Segelfartyget
af Chapman blev nyligen
renoverat från köl till
mast och är ett av
stadens mest kända
riktmärken.
Webb:
www.stfchapman.com

Anmälan senast 11 november
Vi behöver anmälningar med namn på deltagare senast en vecka innan mötet. Kom ihåg att meddela i
förväg om du behöver specialkost! För att hålla kostnaderna nere behövs samåkning så långt det är
möjligt för att få ut reseersättning.
Anmälan sker till Anetté Larm Johansson, tel. 0304‐109 89, 070‐600 40 27 eller på e‐post
anette@skargardarnasriksforbund.se

Vid frågor om resa eller annat praktiskt, kontakta
Anetté Larm Johansson 0304‐109 89, 070‐600 40 27 eller Bengt Almkvist 0121‐ 521 22, 070‐ 346 54 02

Kompletterande material skickas ut inför mötet. Detaljerat program bifogas, se sid 2!

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
info@skargardarnasriksforbund.se

www.skargardarnasriksforbund.se

PROGRAM
Fredag 18 nov
Ankomst under kvällen, lättare förtäring

Lördag 19 nov
8.00

Frukost

9.00

BRA BREDBAND I SKÄRGÅRDARNA
Inledning
Bengt Almkvist, SRF ordförande
Hur fungerar det idag
En kort översikt av hur bredbandsutbyggnaden ser ut i landets skärgårdar idag
Post och Telestyrelsen
Så stimulerar samhället en utbyggnad. Medverkan från PTS
Tre exempel på utbyggnad i skärgårdar
‐ En ö. Exemplet Ven. Sten‐Åke Persson, Hvens byalag
‐ En kustkommun med fastland och öar. Exemplet Sankt Anna, Bengt Almkvist
‐ Ett stort skärgårdsområde, Exemplet Stockholms skärgård, Sune Fogelström, SIKO
Paneldebatt
Talarna samlas i en panel och kan svara på frågor och vidareutveckla argument kring temat
”Bra bredband i skärgårdarna”.
Avslutning
Om hur SRF kommer att arbeta med frågan framöver. Informationsmaterial. Kontakter med
beslutsfattare och myndigheter etc. Bengt Almkvist, SRF

12.00

Lunch

13.00

ARBETSGRUPPERNA
Hur fungerar det idag? (forts. från septembermötet)
Vad vill respektive grupp göra kommande år, hur kan det komma in i
verksamhetsplanen? Tankar kring gruppens mål, tidsplan och ekonomi.
Välj grupp vid anmälan!
Deltagarna på Representantskapsmötet väljer en grupp för detta pass.
Förutom de fyra arbetsgrupperna finns en grupp om verksamhets‐
planering för förbundet.

15.00

fika

16.00

ANDERS KÄLLGÅRD ‐ om att skriva en bok om Sveriges öar

18.30

middag






Fiskegruppen
Färjegruppen
Alternativ Energi
Skärgårdsskolorna

 Verksamhets‐
planering

Söndag 20 nov
8.00

Frukost

9.00

SRF verksamhetsplan och budget 2012

FÖRENINGSRAPPORTER – kort rapportering om vad som är aktuellt
Föreningsrapporterna är uppskattade och ett viktigt inslag i mötena. För att komma med i
sammanställningen av föreningsrapporter måste vi få en skriftlig rapport insänd till Eva.

12.00

Avslutning med kaffe och smörgås

