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Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-06-13 
Deltagare: 

Ulf Thylander (ordf), Eva Svensson, Barbro Lorentzon, Martin Åberg, Karin 

André (sekr) 

 

1. Mötets öppnande 

 Ulf förklarade dagens möte öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

 En ytterligare punkt "Deponering av sprängsten" tillades under punkten 7. Övrigt, 

samt en uppföljningspunkt "Sopning av grus". 

 

3. Val av Sekreterare samt Justerande för mötet 

 Till sekreterare valdes Karin André och till justerande valdes Martin Åberg. 

 

4. Föregående mötes protokoll 

 Protokollet genomgicks utan kommentar och lades därefter till handlingarna. 

 

5.  Arbetsgrupper 

Hamnen  

Inget nytt att rapportera.  

Kommunikation  

Inget nytt att rapportera. 

Aktiviteter  

- Städning genomfördes vid Påskefyren, vid Hamnen och på Körrgårn. 

- Midsommarfirandet kommer i år att arrangeras av Kalvsunds IF på  

Hamnplan.  

Kommunal dialog/info/Ö-råd 

Arne Karlsson deltog vid senaste Ö-rådet. Protokoll finns på Kommunens 

hemsida. 

Sjöbodar  

Sture Randvik och Pelle Olowsson redogjorde för rekommendationer från 

Sjöbods-gruppen: 

- Till kvalitetsansvarig för bygget föreslås Stanley Eriksson. 

- Två olika offertförslag begärs in från byggföretag. Sly behöver röjas för  

  att kommunen skall göra utsättning av byggyta. 

- Bygglovskostnaden på 22000 kronor godkändes för utbetalning. 

- Förslaget till köregler; Formuleringen justerades något och förslaget    

 godkändes därmed. Godkänt förslag samt kö-ordningen publiceras på 

hemsidan. 
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Lekplats  

Inget nytt att rapportera. 

Återvinningsstation 

Inget nytt att rapportera. 

Kalvsundsbarnen  

Inget nytt att rapportera. 

Badplats  

Pelle Karlsson föreslagit att bygga en "krabbfiskebrygga" vid badplatsen 

Körrgårn. Pelle skall inkomma med kostnadsförslag till KAS Styrelse för 

beslut. 

Internet  

Inget nytt att rapportera. 

 

6. Uppföljningsärenden 

     a.  Medborgarförslag internet  

 Inget nytt att rapportera 

b. 5-knopsskyltar 

 Inget nytt att rapportera. 

     c.   Parkering Framnäs 

Ulf har givit påminnelse till Bo Hultskär om att återkomma till KAS i ett 

antal frågor. Dock har svar inte inkommit ännu. 

d.   Sopning av grus 

Barbro har tagit kontakt med Stig Odlöw och hans chef om sopning av 

gruset på Kalvsund. Utlovat att sopning kommer att ske inom kort, 

förhoppningsvis redan under innevarande vecka. 

      

7.  Övriga frågor  

PM från revisorerna 

Ärendet hänskjuts till nästa styrelsemöte pga att ingen av kassörerna finns på 

plats vid dagens möte. 

Barnens strandstädning 

Föreslag inkommit om att ge skolan del av pengen som utgår till KAS från 

kommunen som ersättning för jobbet med strandstädningen. KAS ställer sig 

positiva till förslaget men ingen av närvarande ledamöter kände till detaljerna 

kring ersättningen varför beslut hänskjöts till nästa styrelsemöte. 

Deponering av sprängsten 

Förfrågan inkommit om att deponera sprängsten från sprängningsarbete på 

Kalvsund. Stenen skulle eventuellt kunna användas för att fylla ut vid bygget 

av sjöbodarna. Ulf kontaktar Hamngruppen i frågan. 

Torrtoan vid badplatsen 

Inget nytt att rapportera. Ulf tar upp frågan med Bo Hultskär och Barbro 
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med ansvariga för sophanteringen. 

 

9.  Information till hemsidan 

Uppdatering av distributionslista, upplägg av styrelsesammansättningen samt 

dokumenten kring beslutade kö-regler och kö-ordningen för nya sjöbodarna. 

 Mia har önskemål om att bli ersatt som webmaster pga tidsbrist. 

 

10.  Nästkommande styrelsemöte 

Nästkommande styrelsemöte blir 5 september, kl 19.00. 

  

 11.  Mötets avslutande 

Ulf avslutade dagens styrelsemöte. 

 

 

Protokollet fört av;  

 

     

Karin André 

 

 

 

Protokollet godkännes;  

 

 

     

Ulf Thylander, Ordförande 

 

 

     

Martin Åberg, Justerande   

 

 


