
Info från Kassören 

När Du betalar med-

lemsavgiften, ange 

BARA fakturanumret 

som referens, namn 

och medlemsnummer 

behöver inte anges. 

Betalar Du med mobi-

len så skannar Du QR-

koden, då fylla allt i 

automatiskt. 

Tack för Din hjälp. 

Här kan du anmäla dig till Arbetsgrupperna. Vi brukar ha två arbetsdagar per år 

omfattande 3-4 timmar, inkl. kafferast. Dessutom kan det bli några timmars för-

beredelser inför Österdagarna eller något annat arrangemang.  Vi tackar på för-

hand att du hjälper oss att vara en aktiv förening. 

Dags snart att börja rusta båten. Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya 

året, och förhoppningar ett slut på pandemin.  Styrelsen 

MiniBränning 
Info från Skärgårdsföreningen januari 2021 



Varför ”MiniBränning” 

I normalfall får du årets första nummer av Bränningen tillsammans med 

faktura på årsavgiften i början på året. Vi har nu skjutit fram utgivning-

en av Nr1/2021 några veckor, anledningen är att detta nummer kom-

mer att innehålla några sidor som kräver ytterligare tid att färdigställa. 

Årsmötet kommer att äga rum först i höst, varför material till detta 

kommer i nummer 2 som beräknas skickas ut i mitten på juni. 

Medlemsavgiften 

Som du ser på fakturan har vi höjt medlemsavgiften med 50Kr enligt 

årsmötesbeslut 2020. Anledningen till detta är till stor del att portot 

höjs. Den största delen av medlemsavgiften går till produktion och dis-

tribution av Bränningen. Vi får mycket beröm för Bränningen så vi har 

valt att fortsätta skicka ut den i pappersform och inte digitalt. 

Livskraft Söderhamn 

Kust– och Skärgårdsföreningen arbetar nu med ett stort samarbetspro-

jekt. 9 föreningar samarbetar  med bl.a. ett gemensamt utskick, där alla 

aktiviteter  för vår och sommar presenteras. Totalt berörs över 900 

medlemmar. Det handlar om vandringar, kulturarrangemang, föreläs-

ningar, utställningar och en rad andra aktiviteter. Mer information 

kommer i ett specialnummer av Bränningen i april. 

Vindkraftsseminarium 

Hösten 2019 genomförde vi ett seminarium om Skarvproblematiken. 

Nu är Vindkraftsparkerna utanför vår kust, ett hett ämne. Vi avser där-

för att genomföra ett seminarium med liknande struktur som Skarv-

seminariet. Vi kommer att inbjuda representanter för politiska partier, 

representanter från kommunen och länsstyrelsen.  I mitten på novem-

ber hoppas vi kunna genomföra detta. 

Årsmötet 2021 

Årsmötet  2020 genomfördes för första gången digitalt. Vårt mål för 

2021 är att det skall vara live. Datumet är fastställt till 15 sept kl 1800 i 

Studiefrämjandets lokaler. Årsberättelsen kommer med Bränningen 

Nr2, i mitten på juni. Årsberättelsen blir ganska tunn, eftersom det 

mesta som planerats i form av olika aktiviteter, blev inställt.  

Vi behöver flera hjärnor och händer! 

I alla föreningar behövs det tillskott av nya människor och nya idéer. På 

sista sidan har du chans att dra ditt strå till stacken. 

Någon klok person har sagt: 

Det är inte sant att all förändring är till det bättre 

Å andra sidan är ingen förbättring möjlig utan förändring. 


