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

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 170327
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Johan Isaksson valdes till ordförande, Markus Hagelvik valdes till sekreterare
3. Val av justerare:
Peter Eklund valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
KAS avvaktar på besked av kommunen ett nytt möte kommer att äga rum i aprilmaj.
□ Snöröjning
Inget Nytt
□ Vägfrågan
KAS kollar status hos kommunen.
7. Ekonomisk rapport:
Peter gick igenom ekonomin och redovisade 2016 års resultat.
Peter visade även ett budget förslag för 2018 där en del av avgifter i hamnen ev
kommer att höjas.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Inget Nytt
□ Kommunikation
KAS skickar synpunkter till Västtrafik om hur invånarna på Kalvsund upplever
att kommunikationen fungerar.
□ Internet
Miljö o marknadsdomstolen har givit beslut om att anlägga fiber-kablage till
Kalvsund & Bohus-Björkö.
Ö-net har lyft finansieringsfrågan i styrelsen som skickar över ärendet till kommunen. Så fort Ö-net har en lagakraftvunnen dom kommer Ö-net påbörja en mer
detaljerad projektering och i dagsläget är planen att förlägga kabeln vintern
2017/2018 om Ö-net inte stöter på mer motstånd.
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□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd, Inget nytt
• Busshållplats Björkö, Punkt stängs hållplats på gång.
□ Badplats
Vintersteg/brygga kommer att byggas under arbetsdagen. Budget för projektet är
10 000SEK, revideras vid utfall.
9. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Valen reparation – uppföljning
Avvaktar projektering från Kommunen.

ii.

Ny trappa Valenstigen
Inget nytt.

□

Möte med alla öråd i kommunen (Hönö öråd)
Hönö Öråd önskar möte de 3:e april med alla ö-råd. KAS kontaktar Hönö för öråd för mer information om vad som beslutas.

□

Genomgång inför stämman.
KAS planerar inför stämman samt informerar valberedning.
Inga motioner har inkommit.

□

Påskefyren
Markus ansöker om eldningstillstånd. Johan kollar med personer som kan vara
med och bygga.

□

Skolan och Ö-nyttan
En mäklarfirma har fått uppdrag av kommunen att sälja skolan och Ö-nyttan.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Kallelse för stämman med dagordning.
11. Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte blir tisdag 2/5, kl. 19:00
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Peter Eklund, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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