Protokoll vid KAS styrelsemöte 2010-04-05
kl1700
Närvarande: Annika Andersson, Lena Borglund, Sture Randvik, Tomas Eriksson, Ove Olsson, Martin
Åberg, Pelle Karlsson, Sune Lundman

1. Mötet öppnades av Annika.
2. Till justerare valdes Ove Olsson.
3. Dagordning godkändes.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 2010-03-07 som lades till
handlingarna.
5. Förberedelse ordinarie stämma.
Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiskberättelse, revisionsberättelse,
arvoden, avgifter hamnen, inkomna motioner. Sjöbodsgruppens förslag och
utskrifter.
Kallelse och dagordning anslogs 2010-04-04 på anslagstavlan i hamnen.
Verksamhets berättelse godkändes med vissa tillägg som Annika meddelar
Christer.
Inkomna motioner behandlades.
Sjöbodsgruppens förslag antogs för vidare behandling på årsmötet.
Valberedningens förslag till nystyrelse gicks igenom där två delegater föreslogs.
Styrelsen ansåg det vara i minsta laget då fler kommer att avgå. Därför var det
ett önskemål att få fler angagerar sig i KAS styrelsearbete.
6. Web-master som skött våran hemsida på ett sådant excellent sätt, kan tänka
sig att överlämna uppgiften till någon som känner sig inspirerad.

7. Redovisning bidrag: Lena B. redovisar det kommunala bidraget från Öckerökommun.
8. Brådskande beslut: Annika redogjorde för beslutet angående inköp av
tvättmaskin på hamnplan som fattades via tfn och mail. Annika kollar med
kommun vad som ska göras med tvättmaskinen.
9. Uppföljningsärenden:
a. Brandvärn/färdtjänst: Brandvärnet har blivit kontaktade av kommun att
även ombesörja snöröjning på Kalvsund. Vi vill passa på att tacka Kalvsunds
brandvärn för den väl genomförda snöröjningen och möjligheten att få hjälp
med färdtjänst.
B Sophantering vid större fartygsbesök: Anslag uppföres med regler för
sophantering på piren och ett formulär överlämnas i samband när hamnavgift
upptages. Martin Å. och Ove O, formulerar och informerar gästhamnskapten.
C Flistuggmaskin: Bordlades
D Posthantering: KAS har fått en inbjudan till möte med Posten och Öckerökommun. Annika A. och Elisabeth L. deltar.
10 Rapporter från arbetsgrupper.
a. Hamnen: Hamnen vaknar till liv. Hamngruppen vidtar de åtgärder så att det
fungerar. Inga svårare skador haruppstått trots den svåra isvintern. Inga
arbetsdagar är planerade under våren. En båtkärra har inköpts.
B . Kommunikationer . Den utlovade förstudien har inte presenterats. Vi
avvaktar kommunens infomöte. Annika A . Kontaktar kommunen om vad som
händer.
C . Aktiviteter: Pelle K. har varit i kontakt med fritid angående material till
krabb-bryggan och Simskoleboden på Körrgårn.
d. Kommunaldialog: Annika A.informerade om av kommunen hastigt inkallat
möte med Ö-rådsrepresentanter och Ö-skydd angående den rådande
vattensituationen. I samband med detta undrar vi nu vem som är Kalvsunds
representant till Ö-skyddet.

e. Förvaltningsgrupp/samarragemang KIF17/4,Operation dagsverke 26/5. Jan
M. sköter det praktiska av samordningen av arbetet med Dagsverket.
11. Övriga frågor: Samrådshandling tillägg till byggnadsplan för Kalven1:1 m.fl.
Inkom till KAS förra mån29/3 och anslogs omgående på Ö-nyttan.
Påskefyrn: Vi tackar för alla som har följt de anvisningar som KAS anslagit samt
de som hjälpte till att resa den. Ove kontaktar brandvärnet för att få besked om
hur vi ska hantera resten av fyren.
Invigning av lekstugan planeras till mitten av maj.
12 . Information till hemsidan: Intet.
13. Årsmöte söndagen 18 april kl15.oo i Såsen.
14. Mötet avslutades.

Annika Andersson, Ordf.

Sune Lundman, Sekr.

……………………………………………..

………………………………………..

Ove Olsson, Justeringsman

…………………………………………..

