Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200113
Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Tomas Eriksson, Bertil Gustafsson, Peter
Eklund och Yvonne Pokropek
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Johan Isaksson
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Johan Isaksson valdes till ordförande för mötet och Yvonne Pokropek till sekreterare

3. Valavjusterare
Bertil Gustafsson
4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med följande tillägg under övriga frågor:
a. Årsmöte
b. Valberedning
c. Kanaldammen
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2019-12-02 gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningsärenden:
El Parkering
vid mötet med kommunen i december deltog Bertil och Markus samt represen
tanter från Grötö. Följande framkom vid mötet:
Det har inte funnits någon underhållsplan för parkeringsplatser och
elstolpar.
Avgifterna vi betalar avsätts inte för underhåll av parkeringen.
Kösituationen ingen star i kö just nu.
Kommunen har inte för avsikt att sätta upp vägskyltar vid däcket och
vägen till Framnäs, då man menar att den vägen är ett privat initiativ
och inte kommunens ansvar. Avseende trappan kände man inte till pro
blemet.
Skyltning utmärkning gästparkeringar kommer att ske.
Kommunen lovar att återkoppla hur man ska agera avseende elstolpar
och laddningsstationer. Denna återkoppling är utlovad till slutet av ja
nuari. Johan bevakar och ligger på.
Yvonne meddelar Bengt Ekholm att KAS har en dialog med kommu
nen.
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El Snöröjning
Ingen förändring
ningsbilen.

—

ännu inget besked om huruvida det är OK att använda rädd

[1 Vägfrågan
Utredningen om ägandeförhållande skulle vara klar i januari enligt det möte vi
hade i höstas. Johan kontaktar kommunen och bokar ett nytt möte samt efterhör

om det är möjligt att vi själva röjer vid vägkantema. Bra tillfälle att göra detta i
samband med påskfirandet.
7. Ekonomisk rapport:
Inga avvikelser fmns att rapportera.
8. Arbetsgrupper:
El Hamnen
• Hamngruppen har snart möte och ska då fortsätta diskutera möjligheten
att kunna erbjuda spolning av båtar.
• Sture Randvik har inkommit med ett förslag om hur man kan öka antalet
båtpiatser. Peter har tackat honom för förslaget. För ordningen skull på
pekar Peter att processen i ett sådant här ärende är lång då både Länssty
relse och kommunen ska ge tillstånd.
El

Kommunikation
• Inga klagomål hittills på nya turlistan.

El Kommunal dialog/info/Ö-råd
Nästa möte är den 18 februari, den som har möjlighet närvarar och återrapporte
rar i så fall till styrelsen.
El

Badplats
Inget att rapportera.

9. Övriga frågor:
• Mötet för nyinflyttade den 15/12 upplevdes positivt av de som var närvarande, en la
gom mix av information. Eventuellt gör vi ett nytt försök till våren.
• Beslöts att ha årsstämma den 19 april kl 16.00, vilket betyder att anslag om motioner
anslås den 1 mars och att sista dag för inlämning av motioner blir den 29/3. Styrelsemöte för att behandla motioner och förbereda stämman avhålls den 30 mars.
Lördagen den 4 april ska dagordning senast anslås.
Yvonne och Markus samarbetar avseende information runt detta.
• Det finns fn ingen valberedning, Johan tar på sig att försöka få till en sådan.
• Kanaldammen Peter informerar att deadline för att söka pengar är den 1 december så
det är inget som hastar, viktigt att vi säkerställer att det finns ett intresse från Kalv
sundsborna om vi ska ta tag i detta.
• Bertil informerade att de fem papperskorgarna på ön från och med nu ska tömmas av
kommunen. Det innebär att praktiskt att man felanmäler en full papperskorg.
-

10. Information för publicering (HemsidafFB)
a. Hemsidan har besökts av 16,000 besökare under 2019.
b. Markus har gjort en flik med “bra att veta” information på hemsidan.
c. Följande punkter från dagens möte bör uppmärksammas på hemsida och FB:
i. Papperskorgarna
ii. Dialog förs med kommunen avseende parkering och elpiatser
iii. Årsstämma den 19 april
iv. “bra att veta” finns på hemsidan

11. Nästa styrelsemöte:
24 februari, kl 1900
12. Mötets avslutande
OrdfZiranden Johan Isaksson avslutade mötet

Yvonne Pokropek, protokolWörare

\Johan\ Isaksso4 ordförande
\

Bertil Gustifsson, justerare

