Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-11-04

Närvarande:
Nichlas Strandberg (ordf.), Barbro Lorentzon (sekr.), Martin Åberg, Peter
Eklund, Fredrik Eytzinger, Gunnar Stensson, Thomas Eriksson,
Frånvaro:
Hans Sternbeck, Eva Silow, Bertil Gustavsson, Margareta Märs,
Marie Johansson
1.

Mötets öppnande
Nichlas förklarade dagens möte öppnat.

2.

Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg och till
sekreterare valdes Barbro Lorentzon.

3.

Val av Justerare för mötet
Till justerare av dagens protokoll valdes Thomas Eriksson

4.

Godkännande av dagordning
Förslagen dagordning godkändes.

5.

Föregående mötes protokoll
Genomgång av mötesprotokoll 7/10 2013.
Beslut: Läggs till handlingarna.

6.

Uppföljningsärenden
a) Parkering Framnäs
Marie och Eva arbetar vidare med Medborgarförslaget med anl av
parkeringsplatserna som försvann på Framnäs.
b) Snöröjning
Nichlas i kontakt med Inga-Lill Siljat med anl av Kalvsunds snöröjning.
Hon har ingen lösning idag men arbetar vidare med att finna en.

c) Vägfrågan
Nichlas varit på möte med Inga-Lill Siljat med anl av vägfrågan.
Kommunen kommer att arbeta på att lösa frågan om vägarna med
hög prioritet. Dialog med Inga-Lill Siljat fortsätter.
d) Arrende
Vi avvaktar beslut från Kommunen.
e) 5 Knops-skylt
Rätt koordinator för utplaceringen pågår.
7.

Ekonomisk rapport
Avstämning t.o.m september månad 2013.
Kassören informerade att det ser bra ut.
Traktorn avskriven till 80 %.
Det finns pengar till Kalvsundsbarnen som ligger och väntar
På att bli använda.
Översikt av Valen kommer att ske.
Hamntoaletterna är avskrivna.
Pontonbryggans kostnad finns på kontot.

8.

Arbetsgrupper
Hamnen
Tomas och Peter informerade om arbetsdagar. Det har varit mycket
dålig uppslutning vilket innebär att arbetet inte blivit gjort fullt ut.
Inför kommande båtsäsong ber vi alla båtägare att se över de båtar
som inte varit i vattnet under tidigare båtsäsong.
Kommunikation
Nichlas varit i kontakt med Robert Svensson med anl av fast
förbindelse mellan Framnäs - Kalvsund. En ny förstudie kommer att
inledas 2014.
Internet
Vi väntar på kontakt från Kommunen.
Aktiviteter
Julfestligheter, glöggkväll, julbord?
Samtal fördes om ovanstående förslag. Viljan att ordna något roligt på
Kalvsund visade sig vara positivt. Se vidare anslag för kommande
festligheter. Har du möjlighet att bistå i aktiviteterna eller har egna
idéer, hör av dig till någon i KAS.

Kommunal dialog/info/Ö-råd
Nästa möte är 12 november, 18.15 uppe i Öckerösalen.
Frågor som Kalvsund önskar få svar på är:
Vid ev linfärjan mellan Kalvsund - Framnäs. Hur kommer möjligheten se
ut för oss att komma vidare till Öckerö?
Hur går arbetet med ev ny tur från Öckerö 18.07?
Sjöbodar
Med anl av Harald Treutigers vädjan till KAS från förra styrelsemötet.
Konstaterar styrelsen att köreglerna gäller i enlighet med tidigare
beslut.
Arbetet fortskrider med tilldelningen av bodarna.
Lekplats
Martin har fått återkoppling med Gösta Gillholm. Besiktning av
lekplatsen kommer att göras.
Återvinningsstationen
Med anl av ett staket runt återvinningsstationen fortgår kontaken med
Kommunen.
Badplats
Frågan förs över till nästa KAS möte!
9.

Övriga frågor
Vi ser fram emot Valens nya vinterskrud som snart ska vara på plats.
Samma gäller vår flaggstång på hamnplanen som också kommer att
smyckas i sin vinterdräkt.

10.

Information till hemsidan
Fredrik E kommer att bestå Nichlas med hjälp med hemsidan. Den ska
uppdateras och om någon har något som kan delas med oss andra
på Kalvsund, hör gärna av er till Fredrik eller Nichlas.
Nichlas lägger upp protokollet på hemsidan.

11.

Nästa styrelsemöte
Måndag 2 december 2013

12.

Mötets avslutande
Nichlas tackar de närvarande och avslutar mötet.

Protokollet fört av;
______________________________________
Barbro Lorentzon
Protokollet godkännes;
______________________________________
Nichlas Strandberg, Ordförande
_______________________________________
Thomas Eriksson, Justerande

