Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200224
Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Tomas Eriksson, Peter Eklund, Hans-Klaus
Weiler, Lars Ekh 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. Val av justerare
Tomas Eriksson
4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med tillägget att punkten “Badplats” föreslås utgå från agendan.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-01-13 gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Uppföljningsärenden:
EJ Parkering
Efter diskussion baserad dels på det mejl Agneta Bryngelsson skickat med in
formation om vad kommunen avser göra, dels på vad den elektrikern som Bertil
varit i kontakt med uttryckt, beslutades att Markus går tillbaka till kommunen
och ber om förtydligande avseende deras mejl utskickat den 14/2-20.
El Snöröjning
Inget att rapportera.
EJ Vägfrågan
Några potthål har åtgärdats under januari, dessutom har man gjort viss ansning
av träd/buskar.
Johan kontaktar kommunen och bokar ett nytt möte samt efterhör om det är möj
ligt att vi själva röjer vid vägkanterna. Bra tillfhlle att göra detta i samband med
påskfirandet.
7. Ekonomisk rapport:
sammanställning har överlämnats till revisorerna. Noteras bör att vi fått ett lägre bidrag
för badplatsen för 2019, 2,500 SEK att jämföra med 5,000 SEK året innan. Nya
ljusslingor till Valen har inköpts för 5,000 SEK. Båtplatsavgifterna börjar komma in.
8. Arbetsgrupper:
El Hamnen
• Hamngruppen fortsätter arbetet med att finna lösning på tvättfrågan samt
hur antalet båtplatser ska kunna utvidgas.
• Stormarna har inte förstör några bryggor.

EJ Kommunikation
• Marcus/Bertil kontaktar Camilla på kommunen för att dels efterhöra när
Burö ska på service, dels om man (när detta sker) på turerna 0614 och
0714 kan släppa av lastbilarna efter att man gått till Framnäs med resande
från Kalvsund.
EJ Kommunal dialog/info/Ö-råd
ingen hade möjlighet att närvara.
EJ Badplats
Peter menar att denna punkt bör utgå eftersom det inte finns någon arbetsgrupp
som hanterar denna fråga. Förslaget bifölls.
9. Övriga frågor:
• Marcus föreslår samma upplägg för “påskefyr” som förra året avseende byggandet av
påskefyr = byggande, tävling för barn och eventuellt korvgrillning. Att behöva vara
personligt brandansvarig känns “sådär” men han accepterar för den goda sakens
skull. Förslaget bifölls.
• Bygglov ansökts för placering av bastu.
10. Information för publicering (HemsidalFB)
• Besöksparkeringar på däcket är avsedda för korttidsparkering.
• Tomtägare ska uppmanas klippa häckar som gränsar till vägar. Lämpligt att göra inför
påsken.
• Årsmöte 19/4 motioner måste lämnas in senast 29 mars. Anslås senast 1/3.
• Berättelser från Kalvsundsbor, sammanställda av Eva Silow och Pål Wiig kommer att
läggas ut på hemsidan.
—

11. Nästa styrelsemöte:
30 mars, kl 1900
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet

Yvonne Pokropek, protokollförare
Justas:

Q

tolia Isakson, ordförande

Tomas Eriksson, justerare

