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Närvarande: Johan Isaksson, Thomas Eriksson, Billy Johansson, Peter Eklund, Markus 

Hagelvik 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 151102 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: 

Ordförande valdes till Johan Isaksson, sekreterare Markus Hagelvik 

 

3. Val av justerare: 

Billy Johansson valdes till justerare 

 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordning godkänndes 

 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

Ordförande gick igenom tidigare protokoll och godkändes. 

  

6. Uppföljningsärenden: 

- Parkering Framnäs 

 KAS har upptagit en inledande kontakt med Björkö. 

- Snöröjning 

Medborgarförslag inskickat ang. framförande av transportfordon när 

chauffören är över pensionsålder. 

Halkbekämpningslådor har inventerats och underlag renskrivs och skickas till 

kommunen. (JI) 

- Vägfrågan 

Inget nytt 

- Arrende 

 KAS har fått ett förslag av Öckerö Kommun gällande taxa för nyttjanderätter 

av kommunal mark. Se bilaga 

 KAS har inget att invända mot förslaget. PE skickar svar till Öckerö kommun. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

   Ekonomin är god och inga större avvikelser har rapporterats. 
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8. Arbetsgrupper:  

- Hamnen 

Besiktning av flytbrygga utförd.   

- Kommunikation  

 * Färjan: förbud mot motorcykeltransport – svar från färjetrafiken 

KAS fortsätter dialog med kommunen ang. Motorcykelförbudet på MS Burö. (JI) 

- Internet 

Inget Nytt. 

- Kommunal dialog/info/Ö-råd 

  Skärgårdarnas Riksförbund har bjudit in KAS till höstmöte. 

 KAS har tyvärr inte möjlighet att deltaga. 

 Informationsskylt  

Öckerö Kommun är positivt inställd till en informationsskylt på Kalvsund.  

Nytt möte planeras för att ge mer info. 

- Återvinningsstation 

Inget nytt. 

- Badplats  

 Inget nytt. 

 

9. Övriga frågor: 

  - Valen reparation 

 Inget nytt, avvaktar ny information. 

  - Flytt av anslagstavlan 

   Punkten stängs, KAS har inget att erinra. Ev. ny informationsskylt ihop med 

kommunen görs och eller med KIF. 

  - Information för publicering (Hemsida/FB) 

 Inget Nytt. 

  - Jord, kommunaltomt - uppföljning 

 MJ kollar status, JI informerar MJ. 

  - Förslag om flytt av Hjärtstartare 

KAS har fått in ett förslag om att flytta hjärtstartaren till en mer tillgängligplats för 

allmänheten.  

KAS kollar upp hur det ligger till (JI). 

10. Nästa styrelsemöte: 

   2015-12-07, kl 19:00 

 

11. Mötets avslutande 

   Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse. 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Billy Johansson, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 










