Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Thomas Eriksson, Bertil Gustafsson

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 170703
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:
Bertil Gustafsson valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
Inget Nytt.
□ Snöröjning
KAS kommer att stöta på kommunen gällande väg reparationer på diverse ställen.
□ Vägfrågan
KAS har kontaktat kommunen gällande ägandet av vägar och inväntar svar.
7. Ekonomisk rapport:
Ekonomin är ok.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
En reparation har utförts på protonen på södra hamnen samt besiktning har utförts. En extra förtöjning kommer att utföras på vågskyddet i hamnen för att
säkra upp vid hårt väder.
□ Kommunikation
Inget nytt.
□ Internet
KAS kontaktar Ö-Net för uppdatering gällande budget för fiber projektet.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd, Inget nytt
□ Badplats
De kommunala badbryggorna är på plats.

9. Övriga frågor:
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□

□

Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Valen reparation – uppföljning
Prognos är att reparationen skall börja vecka 32 och avslutas vecka 38.
Samordning pågår.

ii.

Ny trappa Valenstigen
Beräkning av virkesåtgång pågår samt samordning av helikoptertransport
pågår.

Grushögar på hamnplan
KAS anser att för allas trevnad att hamnplan ej skall användas som uppställningsplats

□

KD kommer besöka Kalvsund 14/6
KD undrar vad KAS har för punkter man önskar att kommunen jobbar med.
Följande punkter vill KAS belysa:
o Parkering
o Snöröjning
o Kommunikation
o Vägfrågan
o Internet
o Jobba för levande skärgård (ö), ej bara på Öckerö eller Hönö.
□ Hjärtstartare
o Hjärtstartaren behöver nytt batteri, KAS står för denna kostnaden runt
5000SEK. Batteriet beräknas att hålla i cirka 4år.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, K, Grushögar, Valen reperationen, Vinterbrygga.
11. Nästa styrelsemöte:
I augusti har vi semester. 4/9 kl 19:00 är mötet i september.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Bertil Gustafsson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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