Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200330
Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Billy Johansson, 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
Markus Hagelvik valdes att justera protokollet
4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med tilläggen: påskfyr och arbetsdag.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-02-24 gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Markus har idag ånyo kontaktat kommunen, vi avvaktar några dagar om vi får
svar, sedan begär vi ett nytt möte då vi på nytt ska ta upp parkeringsfrågan som
sådan, behovet av att märka ut gästparkeringarna på däcket samt påtalar att enkäten som skickats ut omöjligt kan ge dem ett vettigt beslutsunderlag.
□ Snöröjning
Inget att rapportera. Bordlägges för säsongen.
□ Vägfrågan
Johan har inte hunnit kontaktar kommunen för att boka ett nytt möte men kommer att göra detta inom kort.
Yvonne tog upp frågan om placeringen av återvinningscontainrarna. Dessa hamnar längre och längre ut på själva hamnplanen vilket försvårar för exempelvis
ambulanstransporter att komma fram. Johan ber Bertil ta upp detta med ansvariga på kommunen.
7. Ekonomisk rapport:
Revisionen är klar, revisionsberättelsen underskriven och styrelsen föreslås få ansvarsfrihet.
Peter arbetar med budget för 2021 och kommer troligen att föreslå en höjning av båtavgifterna nästkommande år.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
• Hamngruppen fortsätter arbetet med att finna lösning på hur antalet båtplatser ska kunna utvidgas. Dialog förs med Länsstyrelsen.

□ Kommunikation
• Burö kommer att tas in på varv vecka 18 eller 19. Viktigt att kommunicera att på turerna 0614 och 0714 ska lastbilar/bilar släppas av efter att
man gått till Framnäs med resande från Kalvsund.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Beslöts att sätta samman en skrivelse om KAS att användas vid t ex introduktion av nya innevånare. Johan börjar skriva och skickar sedan runt
till alla så vi alla kan fylla på med info.
9. Övriga frågor:
a. Motioner till stämman – inga har inkommit.
b. Årsmöte 2020 – beslöts att skjuta på stämman men att anslå dagordning
redan nu och där ange att mötet kommer att äga rum innan juni månads
utgång.
c. Påskfyr – beslöts att ställa in p g a de bestämmelser Folkhälsomyndigheten gått ut med. Beslöts att köpa in påskägg med godis till alla barn
som normalt klär ut sig och går runt och knackar dörr.
d. Arbetsdagen 2020 – inställd av samma skäl som ovan. KIF lägger ut en
lista på arbetsuppgifter och ber om hjälp att få dessa utförda av de som
känner att de kan/orkar. Vi kollar hur KAS kan bidra.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Besöksparkeringar på däcket är avsedda för korttidsparkering.
• Inställt påskfirande
• Årsmötesprotokoll 2019
• Årsmöte – skjuts på framtiden, genomförs senast 30 juni.
• Vädjan om att de som har motorfordon av något slag använder dessa med förstånd och
för godstransporter i första hand.
11. Nästa styrelsemöte:
4 maj kl 1900.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet
…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

………………………………………..
Markus Hagelvik, justerare

