Protokoll vid KAS styrelsemöte 2019-02-11
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf Johan Isaksson
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Johan Isaksson utsågs till ordf. och sekreterare för mötet
3. Val av justerare
Peter Eklund valdes till mötets justeringsman
4. Godkännande av dagordning:
Godkänd
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Genomgånget och OK
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Parkeringsdäcket på Framnäs: byggnation pågår. Kort diskussion avseende detta
men inga åtgärdspunkter i dagsläget. Parkeringens dyra avgifter skall fortfarande
påpekas för kommunen.
□ Snöröjning
Har fungerat bra under vintern. Viss dialog om vägarnas kvalitét påbörjad med
kommunens trafikplanerare. Mikaela Björk. Vägarnas dåliga kvalité försvårar
för snöröjningen fortfarande och behöver verkligen tillses.
□ Vägfrågan
Bertil G har varit i kontakt med Per Karlbäck avseende dokumenten avseende
ägarförhållanden. Ärendet skickat till av kommunen utsedd konsultfirma för
fortsatt utredande åt kommunen. Bertil G följer fortsatt upp dessa ärenden.
7. Ekonomisk rapport:
Peter sammanställt 2018 och skall överlämna till Revisorer snarast.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Befintliga bryggor OK
Kranen är redo för blästring o ytbehandling. Flyttas snart från Fotö till nästa
station i processen.

□ Kommunikation
Dialog med Färjechefen pågår avseende hur Bilfärja och Burös avgångstider
skall fungera bättre för passagerarna. Tf Chef Camilla Rydenskog har tagit på sig
att föra en dialog med färjepersonalen att vara mer flexibla i avgångstider för att
underlätta för boende o besökare. Ändring av turlistan är inte aktuell för
närvarande.
V11 går Burö på underhåll ca 1 vecka+
□ Internet - Fiber
Fiberutbyggnad pågår för fullt. Dialog om att åtgärda vägar avvaktar denna
utbyggnad.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
Möte 19e februari – den som har möjlighet att närvara från KAS är fri att deltaga
□ Badplats
Inget nytt
9. Övriga frågor:
i) Stormvarningsstation vid Valen
KAS stöttar att vi tar ett startmöte med kommunen avseende bygglov. KAS
ståndpunkt är att vi förväntar oss att bygglovet behandlas utan avgift. Billy
representerar från KAS
ii) Tidpunkter/Datum för årsmöte, motioner med mera
Peters förlag antogs och ansågs vara väl utformat
(i) 3/3 Motioner anslås
31/3 Motioner inlämnas senast
1/4 KAS styrelsemöte
13/4 Dagordning för årsstämma anslås senast
28/4 Årsstämma
6/5 Efterföljande Styrelsemöte
iii) Flaggstången på hamnplan behöver åtgärdas
KAS köper material – Bertil tillser att vi har det som behövs för att fixa till stången
och planerar arbetet.
iv) Hyra/Reklamintäkt redovisning och dialog
En propå har inkommit från KIF om att fr. o m. år 2019 och tills vidare kvitta den
föreningshyra KAS erlägger till KIF avseende Såsen mot den reklamintäkt KIF
erlägger till KAS avseende reklamskylten vid hamnplan. Förslaget diskuterades
och konstaterades vara ett praktiskt sätt att hantera båda posterna. Förslaget
godkändes och det uppdrogs till Peter Eklund att dels informera KIF om beslutet,
dels ombesörja att skriftlig överenskommelse upprättas.
v) Båtluffa 296
Färjechefen för Burö informerade via mail om Båtluffa projektet för Burö-296.
KAS positiva till informationen och ser fram mot ytterligare information i ärendet.

vi) Skyltar – Projekt Kalvsund
Jan Maesel redogjorde för förslaget för skyltplaceringen som är på förslag till
Bohusläns museum. Mötet tillstyrker förslaget och tycker att det är välformulerat
och ok att skicka över. Kompletteringar/synpunkter på texter kommer att skickas
över till Jan innan den 18e Februari då det avses att kommuniceras vidare.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Informera på FB o hemsida att skicka in klagomål till Västtrafik avseende bussarnas
avgångstider och linjer.
11. Nästa styrelsemöte:
1 april 2019
12. Mötets avslutande
Ordförande Johan Isaksson avslutade möte

Signeras elektroniskt via Kivra

……………………………..
Johan Isaksson Ordf

……………………………..
Peter Eklund, Jutseringsman

……………………………..
Johan Isaksson, sekreterare

