Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200504
Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik - delvis, Billy Johansson, Peter Eklund, Lars
Ekh - delvis 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
Billy Johansson valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med tillägg: uppdatering Covid-19.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-03-30 gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Markus har ännu inte fått någon återkoppling på sista mejlet (200330). Beslutades att fortsatt trycka på och att begära ett digitalt möte om både parkerings- och
vägfrågan.
□ Snöröjning
Inget att rapportera. Bordlägges för säsongen.
□ Vägfrågan
Se punkten ”parkering”.
Förra mötets punkt om placeringen av återvinningscontainrarna är åtgärdad...
7. Ekonomisk rapport:
Revisionen är klar, revisionsberättelsen underskriven och styrelsen föreslås få ansvarsfrihet. Årsredovisningen distribueras till styrelsen direkt efter mötet.
I övrigt – enligt plan.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
• Hamngruppen fortsätter arbetet med utökning av båtplatser. Remiss ute
på förslag till alla beslutande instanser.
Viktigt att framhålla att KAS inte har någon skyldighet att tillhandahålla
platser.
• Planering för arbetsdagar till hösten pågår.
• Skadan på bryggan i södra hamnen är åtgärdad.
• Lotsbryggan kommer att återställas via en enklare reparation.

□ Kommunikation
• Burö är på varv denna vecka (19). Markus har ånyo kommunicerat att, på
turerna 0614 och 0714, ska lastbilar/bilar släppas av efter att man gått till
Framnäs med resande från Kalvsund.
• Johan svarat avseende fråga om ändring av Björkö bilfärjas tidtabell.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Johan återkommer med ett förslag till dokument om Kalvsund och KAS.
9. Övriga frågor:
a. Covid-19 – troligen två fall på ön, i kommunen 14 fall enligt officiell
statistik.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Besöksparkeringar på däcket är avsedda för korttidsparkering.
• Vädjan om att de som har motorfordon av något slag använder dessa med förstånd och
för godstransporter i första hand.
• KAS för en dialog med kommunen om parkeringar.
11. Nästa styrelsemöte:
1 juni kl 1900.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet
…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

………………………………………..
Billy Johansson, justerare

