Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200608
Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Billy Johansson, Peter Eklund, Tomas Eriksson, Lars Ekh, Hans-Klaus Weiler 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
Peter Eklund valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med tillägg under övriga frågor:
e) bastu
f) skylt om ankringsförbud
g) midsommarfirande
h) sjöbodar
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-05-08 gicks igenom och lades till handlingarna med
tillägget att det underskrivna protokollet ännu inte kommit tillbaka till Yvonne.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Markus har ännu inte fått någon återkoppling, dock har Johan haft ett möte med
kommunstyrelsens ordförande som föreslår att vi försöker få till ett fysiskt möte
med den nye samhällsbyggnadschefen Johannes Wallgren. Vi har kunnat se i
mejlslingan att också den t f kommundirektören har agerat och frågat sin organisation vad som sker. Dock ingen återkoppling på detta ännu.
□ Snöröjning
Vilande
□ Vägfrågan
Utredningen om ägarfrågan är ännu ej klar. Vad gäller förbättringar ska murarna
mot Åbergs och Olssons reparerar – oklart när. Johan ligger fortsatt på för att få
till stånd ett möte.
7. Ekonomisk rapport
Örådsbidraget har inkommit, båtplatsavgifterna är betalda och lotsbryggan är lagad och
betalad.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
• Hamngruppen har skickat en anmälan till Länsstyrelsen om två alternativ
avseende utökning av båtplatser. Vi avvaktar nu Länsstyrelsens beslut.

• Lotsbryggan återställd och brukbar. Bryggan är inte privat, dock är stegen ett privat initiativ.
□ Kommunikation
Johan har tillsammans med representant från Grötö träffat kommunstyrelsens ordförande på dennes initiativ i syfte att starta dialog om den upphandling av trafiken som snart ska påbörjas (Burö) för perioden 2023 2033. I detta inledande möte framförde Johan att det är viktigt att trafiken
inte blir sämre än nu, att vi vill att man tittar på möjligheter till dygnet
runt trafik och att det är viktigt med ett flexibelt avtal som ger möjlighet
att testa ”nytt”.
• Det finns nu två båtplatser i Öckerö hamn att användas när man besöker
Öckerö för att handla m m.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Inget nytt möte är aviserat.
9. Övriga frågor:
a. Årsmöte – beslutades, beroende på Coronasituationen, att anslå de val
som ska genomföras både på hemsida och på anslagstavla vid färjeläget
samt där informera om att de som eventuellt har invändningar ska höra
av sig senast den 21 juni. Om inga invändningar inkommer, fastslås valen och stämman ska då anses vara genomförd. Vi håller den 28 juni
öppen för ett eventuellt fysiskt möte om någon kräver detta.
b. Uppdatering och hantering av Websidan – för att snabba upp informationen avseende styrelsemöten beslutades att protokollen ska godkännas
(mejl-ledes) senast en vecka efter mötets genomförande och att det
mejlas ut att protokollet finns på upplagt hemsidan. En pärm med kopior på protokollen ställs i ”posthuset”, protokoll från januari 2020 ska
finnas där och fyllas på succesivt.
Avseende annan info som önskas läggas ut ska Markus ta fram en mall
för hur underlagen ska se ut för att man ska få sitt inlägg publicerat, det
är viktigt att få ett korrekt underlag för att underlätta snabb publicering.
KIF har nu en egen hemsida – viktigt att länka mellan dessa hemsidor
så att informationen alltid är uppdaterad.
c. Badstege - Vi för en dialog med kommunen om att antingen flytta eller
komplettera med ytterligare en badstege som ska vätta mot söder. Om
inget sker i närtid flyttar vi den i egen regi.
d. Underhåll av plank vid återvinningsstationen – Bertil kontaktar kommunen och efterhör om vi kan få bidrag/hjälp att underhålla detta samt
be dem sätta upp en skylt att det inte är tillåtet att lämna skräp utanför
behållarna.
e. Bastugruppen - Lars framförde önskemål från denna grupp att KAS ska
uttala sig positivt till initiativet att bygga en bastu. Beslutades att Johan
får i uppdrag att formulera något till kommunen där det framgår att
KAS inte tycker att det är en fråga för oss att driva men att vi inte har
något att invända mot initiativet, dock har vi ingen synpunkt på placering.

f. Skylt – ankring förbjudet – med anledning av att det går en vattenledning mellan Framnäs och Kalvsund har Sjöfartsverket uppmanat Framnäs att sätta upp en dylik skylt på Kalvsund. Johan meddelar dem att de
måste ta kontakt med kommunen då skylten ska sättas på kommunens
mark.
g. Midsommarfirande – KAS kommer inte att initiera något midsommarfirande i år p g a Corona.
h. Peter har på förfrågan tagit fram ett förslag på var två ytterligare sjöbodar eventuellt skulle kunna placeras och vi kommunicerar detta till
kommunen.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Punkterna från förra mötet, se förra mötets protokoll
• Inget midsommarfirande i KAS regi.
11. Nästa styrelsemöte:
konstituerande möte den 29 juni kl 1900 och ordinarie styrelsemöte den 31 augusti kl
1900.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet
…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

………………………………………..
Peter Eklund, justerare

