
Protokoll vid KAS styrelsemöte 2010-03-07 kl 1700 Ö-nyttan 
 

Närvarande:  

Annika Andersson, Christer Jakobsson, Per Olowson, Sune Lundman, Tomas Eriksson, Lena Borglund, Sture 

Randvik. 

 

1. Mötet öppnandes av Annika 

 

2. Till justerare valdes Sune Lundman 

 

3. Dagordning godkändes men med några tillägg 

 

4. Genomgång av styrelseprotokoll 2010-02-07. Ändring av punkt 7i: Annika 

kontaktar Rikard Engström och frågar om han vill vara sammankallande i 

gruppen för återvinningsstationen 

 

5. Uppföljningsärenden 

a. Brandvärn/färdtjänst, inget att rapportera 

b. 5-knopsskyltar, inget att rapportera 

c. Parkering Framnäs, inget att rapportera  

d. Sophantering vid större fartygsbesök, inget att rapportera 

e. Flistuggmaskin, KAS bestämde att inköpa lämplig flistugg i samråd med 

KNJF under förutsättning att vi kan förvara denna inlåst på lämplig plats 

på ön. Christer/Per kollar med Reine om lämplig lokal. 

f. Internet-enkät, inget att rapport 

g. Gatubelysningen, inget att rapportera 

h. Posthanteringen, avvaktar mötet med Posten 13 april. 

i. Isturlistan ej längre aktuell 

 

 6.  Rapporter från arbetsgrupper 

a. Hamnen, inget att rapportera förutom att isen håller oss i ett fast grepp. 

b. Kommunikationer, inget att rapportera, vi väntar på kommunens 

information i april angående förstudien om ev gångbro mellan Framnäs och 

Kalvsund. 

c. Aktiviteter, inget att rapportera 

d. Kommunal dialog/info/ö-råd, minnesanteckningar från Örådsmöte 100216 

anslås i Ö-nyttan. 

e. Sjöbodar, styrelsen fastslog  sjöbodsgruppens förslag som skall 

presenteras på årsstämman  

f. Förvaltningsgrupp, inget att rapportera 

g. Kalvsundsbarnen, inget att rapportera 

h. Seniorboende, vi avvaktar tills den nya styrelsen tillträder men vi 

rekommenderar att man koncentrerar sig på Ö-nyttan som första förslag. 



i. Återvinningsstation, vi låter gruppen vara vilande tillsvidare 

 

  7.  Övriga frågor, årsmötes planeringen 

                               anslag om tippning vid påskefyren sätts upp samt aktiviteter   

              kring resandet av påskefyren 

 

  8.  Information till hemsidan, anslagen enligt ovan gällande tippningen vid och  

        Aktiviteterna kring påskefyren. 

 

  9.  Nästa styrelsemöte 100405, obs ändrat datum!!! 

 

 10.  Mötet avslutades i som vanligt god anda. 

 

 

 

Annika Andersson, ordf  Christer Jakobsson, sekr 

 

…………………………………………..  …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Sune Lundman, justeringsman 

 

…………………………………………………….. 


