Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210208
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Bertil
Gustafsson, Lars Ekh och Yvonne Pokropek – alla deltog via länk.
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 följande tillägg:
under punkten Övriga frågor
– glasåtervinning
- sopstation vid Hamnplan
- digitalt verktyg för möten
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2021-01-11 gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Möte utsatt till den 23/2, Västtrafik kommer också att delta i mötet då
upphandling av färjetrafiken kommer att vara en punkt på det mötet enligt
kommunen. Yvonne har gått igenom förstudien och kommenterat. En mycket
reaktiv syn på hur man ska utveckla resandet kan utläsas. Övriga frågor på mötet
är:
- Parkeringsdäcket
- Trappa från däcket
- El-platser – om inte kommunen vill investera i laddningsstationer utan
menar att vi ska ta över ansvaret för parkeringsplatsen måste ett antal
saker redas ut såsom arrendekostnad, köpekontrakt eller ej, arrendetid,
vem som tar hand om väghållning. Mycket viktigt att ha med Grötö i
denna diskussion. Det har ännu inte svarat så Markus påminner.
- Fler hushåll, framförallt barnfamiljer kommer att behöva ha två bilar nu
när bussen inte går mitt på dagen, idag kostar parkering nr två mycket
mer än den första parkeringen – en typ av straffavgift som bör tas bort i
och med att förutsättningarna till /från skola och förskola ändrats.
□ Snöröjning
Anna Larsson, Markus Hagelvik, Magnus Sandahl, Thomas? Och Bertil
Gustafsson har anmält sig som intresserade att delta i ”snösvängen”. Just nu
pågår förhandling med kommunen om jourersättning. Enligt Bertil hade det varit
önskvärt med ett modernare fordon.
□ Vägfrågan

-

Johan kallar till möte i mars efter att mötet om parkeringen har
genomförts. Yvonne deltar också. Enligt tidigare protokoll ska
nedanstående punkter utredas/klarläggas:
ägarförhållandena – var står man avseende utredningen.
vägunderhållet, då vi på flera platser har sådana sättningar att ”insjöar”
bildas efter kraftigt regn, vid frost uppstår stora risker för halkolyckor.
Det är dessutom mycket svårt att ploga p g a ojämnheterna. Ska det ske
under innevarande år? Om inte varför? Och i så fall när?

7. Ekonomisk rapport
Peter väntar på att bidraget från kommunen ska betalas in innan han ”stänger böckerna”.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
 Lågsäsong – inget speciellt planerat förutom att förutom att årets
båtplatsavgifter etc inom kort kommer att aviseras.
□ Kommunikation
 Upphandling av trafiken från 2023 – viktigt att på mötet den 23/2 ta upp
att det är viktigt med långsiktighet om man är mån om att få fler
åretruntboende på öar som är beroende av färja.
 Bussturer Björkö – bör också tas upp på samma möte som ovan. Yvonne
påpekar att man på sociala medier kan se en stor upprördhet både över
bussturerna på Björkö men också över den allmänna försämring som
uppstått för de som behöver åka in till centrala Göteborg.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
 Mötesplan 2021för Ö-rådsmöten:
 2 mars kl 1715
 7 september kl 1715
 Mötesplan kommundialog
 1 juni kl 1800
 23 november kl 1800
9. Övriga frågor:
a. Stämmoplanering – diskuterades hur man enklast kan genomföra ett digitalt
möte. Viktigt att man i så fall erbjuder support till de som vill närvara och inte
kan tekniken.
Beslutades att inte föreslå avgiftsförändring utan bara genomföra val, ekonomisk
redogörelse samt ta upp eventuella motioner. Avseende valen gör Johan ett
utskick till alla som f n har uppdrag och ber dem som står på tur att omväljas att
meddela honom sitt intresse. Parallellt med ber vi om förslag till valberedning på
hemsida och FB.
Följande datum fastställdes:
i. Måndag, 1/3 anslag om motioner anslås
ii. Söndag 28/3 sista dag för inlämnande av motioner
iii. Måndag 29/3 styrelsemöte KAS
iv. Lördag ¾ Dagordning till stämma anslås
v. Söndag 18/4 kl 1600 årsstämma
vi. Måndag 3/5 styrelsemöte.

b. Kanaldammen – Christer Jacobsson har anmält att han kan tänka sig att vara
drivande i frågan om att ”restaurera” dammen och därmed ansöka om bidrag.
c. Glasåtervinning – kommunen kommer inte längre att sköta denna hantering, det
är numera ett externt företag som ska ansvara för detta. Bertil har varit i kontakt
med dessa och de kommer hit själva och hämtar ungefär var tredje vecka.
d. Sopstation – det har ifrågasatts huruvida det finns ett permanent bygglov för den
nuvarande placeringen, detta har kollats upp och det finns. Viktigt att tillskriva
kommunen snarast möjligt. På Kalvsunds FB-sida har många påpekat vikten av
att få ha kvar sopstationen.
e. Digitalt verktyg för möten – Johan får i uppdrag att titta på bästa lösning för att
kunna genomföra exempelvis stämman digitalt.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
 Protokollet från detta möte.
 Vi vill ha ledamöter till valberedningen, anmäl till KAS mejladress. Alternativt lämna
lapp i vår postbox senast 28/3.
 Påminnelse om rekommendationer avseende munskydd i rusningstrafik = 0700 - 0900
på morgonen och 1600 - 1800 på EM samt att man bör ha munskydd också på
avgången från Kalvsund 0646 då det ofta är många resande på den turen.
11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 1 mars kl. 1900, troligen digitalt.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.
…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

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

