Protokoll från KAS styrelsemöte 2010-06-06
Närv: Annika Andersson, Elisabeth Lorentzon, Ulf Thylander, Tomas Eriksson,
Peter Eklund, Nichlas Strandberg, Karin André, Sture Randvik, Per Olowson
1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes Nichlas Strandberg.
3. Dagordningen godkändes efter tillägg av pkt 6.
4. Styrelseprotokoll från mötet 2010-05-02 gicks igenom o godkändes efter
tillägg att Ulf Thylander ingår i gruppen kommunal dialog/info/öråd.
5. Kommunens förslag till text på informationsskyltar lästes upp. Styrelsen hade
inget att erinra mot förslaget.
6. Förslag har inkommit från Pelle K om att sätta upp en anslagstavla i Södra
hamnen. Styrelsen avslog förslaget med motivering att det räcker med 2 st
tavlor (hamnplan + Ö-nyttan).
7. Uppföljningsärenden
a. Flistuggmaskin. Behövs mer underlag för att ta beslut om inköp. Per O tar
fram detta till septembermötet.
b. Internet-enkät. Nichlas har tagit fram en enkät. Skickas via mail t
styrelsen för synpunkter. Nichlas kollar om enkäten kan distribueras i
postfacken.
c. Parkering Framnäs. Peter E kontaktar länsstyrelsen o kollar vad som
händer i ärendet.
d. Gatubelysningen. Mia T håller på att ta fram en skrivelse till kommunen.
e. Skolan. Nästa läsår startar som vanligt enligt plan . Den framtida
verksamheten behandlas därefter fortlöpande under skolråden.
f. Operation dagsverke. Beslutades att KAS bidrar med 1250:-. Styrelsen
tackar alla inblandade för väl genomfört arbete.
8. Rapporter från arbetsgrupper
a. Hamnen. Inget att rapportera.
b. Kommunikationer. Mia T ersätter Per O som sammankallande i
arbetsgruppen. Annika kollar med Rickard Engström om han kan förstärka
gruppen. Vad det gäller agerande i frågan om framtida förbindelser
(bro/färjor) avvaktas tills mer fakta finns tillgänglig.

c. Aktiviteter. Trots relativt få deltagare blev våra stränder välstädade.
Styrelsen tackar för den insats som gjordes. Planering av
midsommaraktiviteter pågår.
d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Hasse fortsätter som webmaster. Ulf T
redogjorde för vad som sagts på senaste ö-rådsmötet.
e. Sjöbodar. Gruppen har haft möte fördelat diverse uppgifter; prata med
berörda grannar (Sture o Stanley), bygglov (Krister), slipa på avtalet (Per
O), byggritningar (Stanley). Styrelsen tillstyrker att sjöbodsgruppen
söker bygglov enligt der förslag som presenterats på årsmötet. Bygglov
kommer att sökas så snart som möjligt.
f. Lekplats. Inget att rapportera.
g. Återvinningsstation. Ulf o Mia fortsätter jobba med åtaganden enl
föregående protokoll.
h. Ekonomisk avstämning. Beslutat att arrende för sjöbod på Kalven 1:2 ska
vara samma som kommunens.
i. Förvaltningsgrupp Carpe Mare/Seniorboende/Kalvsundsbarnen/Badplats.
Styrelsen tillstyrker Pelle K´s förslag om gångbrygga mellan
Krabbebryggan o Lilla ön och bidrar med 800 kr.
9. Övriga frågor. Föreslagits att byta ut den gamla traktorn mot en mindre.
Styrelsen ger i uppdrag åt Reine att undersöka marknaden.
10. Information till hemsidan.
 Öppettider kiosken.
 Midsommarfirande. Tomas E ber Martin Å att skicka information t Hasse.
 Förändringar kommunikationsgruppen
 Rättelse angående Ulfs medverkan i arbetsgruppen kommunal
dialog/info/öråd
11. Nästa styrelsemöte 2010-09-05 kl 17

Annika Andersson, ordf
…………………………………………..
Nichlas Strandberg, justeringsman
……………………………………………………..

Per Olowson, sekr
………………………………………………….

