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§44
God k ännande av föredragningslistan
Ordföranden hälsade välkommen till dagens möte.
STB beslutade
att

jämte ordföranden utse Vivianne Gunnarsson att justera protokollet, samt

att

godkänna utsänd föredragningslista med tilläggsärendet avseende
skärgårdsupphandlingen som får inleda sammanträdet

§45
Lägesrapport Skärgårdsupphandlingen
Föl-valtningschef Anders Lindström redogjorde för läget avseende skärgårdsupphandlingen
som i och med publiceringen av förfrågningsunderlagen numera är offentligt.
Det framfördes synpunkter på att beredningen inte fått tagit del av det pressmeddelande som
skickades ut i samband med publiceringen.
STB noterade informationen till protokollet.
§46
Svar p å skrivelse av (S) om Tynningö och resor till Vaxholm
Beslutsunderlag

TN 1211-xxx

Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända TN-handlingen.
STB beslutade att föreslå trafiknämnden
att

anse skrivelsen besvarad

§47
Förslag till s a m m a n t r ä d e s d a g a r f ö r STB 2013
Sjötrafikberedningen har tagit del av den utsända handlingen.
STB beslutade
att

godkänna föreslagna sammanträdestider för 2013
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§48
Information avseende WÅAB:s nya biljettsystem

,

Christine Leppänen informerade om det nya biljettsystemet samt visade exempel på olika
biljettyper som ska vara klart till 2014.
TBS noterade informationen till protokollet.
§49
Ekonomi och verksamhet
Kristina Boström redogjorde för läget via en presentation över resultatet för oktober månad
som även utdelades. Vidare så informerade hon om Waxholmsbolagets verksamhetsplan 2013
samt intern kontrollplan för 2013, som också delades ut till ledamöterna.
STB noterade informationen till protokollet.
§50
ö v r i g a frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
Vid protokollet

Ingela Svanberg Ohlsson

