Närvarande: Gunnar Nylund, Hans Sternbeck, Peter Eklund, Johan Isaksson, Marie
Johansson, Thomas Eriksson och Markus Hagelvik

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 150504
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Johan Isaksson valdes till ordförande samt Markus Hagelvik till sekreterare
3. Val av justerare:
Marie Johansson valdes till justerare
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkänndes av samtliga deltagare.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Tidigare protokoll godkändes
6. Organisation styrelsearbete 2015 (påverkar punkt 7, 9 och 10)
Se bilaga
7. Uppföljningsärenden:
- Parkering Framnäs
KAS tillsammans med Grötö ö-råd träffade kommunen och diskuterade
parkeringen. En inventering av p-platser kommer kommunen utföra. KAS
inväntar resultatet av inventeringen. Inga beslut är tagna.
- Snöröjning
KAS beslutar att skapa ett medborgarförslag ang snöröjningen och färdtjänst
där seniorer får framföra brandfordon.
- Vägfrågan
Ingen nytt, vägfrågan överlämmnas till ny person inom KAS.
- Arrende
Inget nytt.
- 5 knops skylten
Inget Nytt, punkten tas bort.
8. Ekonomisk rapport:
Peter informerar att läget är okej.
9. Arbetsgrupper:
- Hamnen
Nya y-bommar har installerats på utvalda platser i södra o norra hamnen.
Vattenförsörjningen är igång. Reparation av stenpiren är beställd.
- Kommunikation
Inget Nytt

- Internet
Ingen ny information, Kas tar kontakt med Ö-net och frågar hur processen går.
- Aktiviteter
Inget Nytt, punkten stryks.
- Kommunal dialog/info/Ö-råd
KAS kommer närvara på kommunens ö-råds möte.
- Lekplats
Inget nytt, punkten stryks
- Återvinningsstation
Inget Nytt
- Badplats
Inget Nytt
10. Övriga frågor:
- Valen reparation
Inget nytt, avaktar svar från kommunen.
- Hemsida
Ny hemsida kommer tas fram.
- E-post
Epost kontorna kommer att uppdateras med aktuella adresser för kas@kalvsund.nu
samt kif@kalvsund.nu
11. Nästa styrelsemöte:
8 Juni kl 19:00
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Marie Johansson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande

