Protokoll från KAS styrelsemöte 2010-12-05
Närv: Annika Andersson, Karin André, Peter Eklund, Tomas Eriksson,
Elisabeth Lorentzon, Sture Randvik, Nichlas Strandberg, Per Olowson
1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes Sture Randvik.
3. Dagordningen godkändes.
4. Styrelseprotokoll från mötet 2010-11-07 gicks igenom o godkändes
5. Nyttjanderättsavtal. Ett förslag till avtal mellan KAS OCH KIF gällande
nyttjanderätten till kiosklokalen i hamnhuset har tagits fram och detta
presenterades av Peter E. Avtalet gäller ett år i taget. Uppsägning av avtalet
från KAS sida kan dock ske tidigast år 2029. Avtalet reglerar även avgifter
samt ansvar för reparationer och underhåll. Styrelsen godkände förslaget.
6. Uppföljningsärenden
 Internetenkät. Niclas S redogjorde för hitintills inkomna svar (28 st) på
enkäten. För att även sommargäster ska få chansen att svara på enkäten
beslutades att förlänga sista dag för inlämnande till 2/1 2011. Niclas gavs
även i uppdrag att kontakta kommunen för att ta reda på hur vi kommer
vidare i ärendet.
 Parkering Framnäs. Annika kontaktar kommunen för att påtala trasiga
lampor och allmänt dålig belysning på parkeringsplatsen.
7. Rapporter från arbetsgrupper
a. Hamnen. Nya lampor har satts upp på betongkajen.
b. Kommunikationer/fast förbindelse. För att få bättre anpassning till bussar
flyttas avgångarna för bilfärjan till och från Björkö fram 2 minuter under
rusningstrafik på vardagar mellan 15:45 och 18:25. Ändringen gäller från
1/1 2011.
c. Aktiviteter. Gruppen har beslutat att inte ha någon lusseglögg i år.
d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Inget att rapportera.
e. Sjöbodar. Byggnadslov inlämnat enligt förslag beslutat på styrelsemöte
2010-11-07. Förslaget går att beskåda på hemsidan.
f. Lekplats. Annika kontaktar kommunen och påtalar problemet med
vattenpölen vid lekplatsen.
g. Återvinningsstation. Inget att rapportera.
h. Ekonomisk avstämning. Peter E redovisade det ekonomiska läget och
sammanfattningsvis kan man konstatera att ekonomin är under kontroll.

i. Förvaltningsgrupp / Carpe Mare / Seniorboende / Kalvsundsbarnen
/Badplats. Inget att rapportera.
8. Övriga frågor.
 Inkommit förslag om att placera en bänk ute på pontonen på Framnäs.
Annika kollar möjligheter med kommunen.
 Ofta förekommande vattenpöl vid Betel utgör en säkerhetsrisk i dessa
frystider. Annika påtalar även detta vid sitt samtal med kommunen
angående pölen vid lekplatsen.
9. Information till hemsidan.
 Förlängd svarstid internetenkät .
10. Nästa styrelsemöte 2011-01-09 kl 17
11. Mötet avslutande. Ordförande Annika önskade styrelsen God Jul o Gott
Nytt År och KAS styrelse önskar alla Kalvsundsbor detsamma.

Annika Andersson, ordf
…………………………
Sture Randvik, justerare
………………………………

Per Olowson, sekr
………………………

