
Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210329

Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Bertil Gustafs
son, Lars Ekh, Hans-Klaus Weiler 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. Valavjusterare
Billy Johansson valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning: Godkändes med följande tillägg:
under punkten Övriga frågor -

f— Covid-19, testning
g - hjärtstartare

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2021-03-01 gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningsärenden:
fl Parkering — Yvonnes förslag till skrivelse diskuterades. Beslutades att Billy, Jo

han och Yvonne processar skrivelsen, stämmer av med Grötö och skickar sedan
skrivelsen till Jan Utbult, ordförande i kommunstyrelsen samt till övriga kom
munstyrelseledamöter.
Får vi ingen respons kan vi som steg två skriva en motion i samma ärende.

LI Snöröjning
Inget att rapportera.

fl Vägfrågan
Yvonne och Johan redogjorde för mötet med gatuchefen med flera, vilket hade
ägt rum den 23 mars. Följande kan konstateras:
- den skyltning vi tidigare önskat ska åtgärdas.
- kommunen avser köpa in ett eget fordon som ska sköta städning m m av
vägarna på öarna.
- man håller just nu på att upphandla beläggningsarbetet. Många vägar i kom
munen är i dåligt skick, så man behöver prioritera de stora, trafikerade vägarna
först. Man är medveten om belysningsproblemen på Kalvsund. Kanske klarar
man bara att åtgärda de riktigt stora problemen hos oss, i närtid.
Billy och Yvonne går runt ön och tar foton på de värsta bristerna och skickar in.
- avseende ägarfrågan har man tacksamt tagit emot handlingarna från när kom
munen tog över municipalsamhället och konstaterar att kommunen då beslu



tade att ta över både de allmänna vägarna och de enskilda vägarna som an
vänds av innevånarna. De avser att gå igenom arkivet i syfte att säkerställa att
inga andra beslut har gjorts efter detta.
Under tiden kommer man ta ansvar för vägarna på samma sätt som tidigare.

7. Ekonomisk rapport
Inga avvikelser att rapportera.
Revisionen är klar och revisorerna har sammanställt en revisionsberättelse.

8. Arbetsgrupper:
EJ Hamnen

. Säsongen har ännu inte startat så inget att rapportera.

0 Kommunikation
- På Skärtorsdag kör Polstjärnan parallellt med Burö mellan 1600 - 1800 i syfte
att minska trängseln.
- Vi har fått frågan om det är intressant att låta Polstjärnan trafikera de ordina
rie turerna mellan 1500 - 1800 på onsdagar. Det skulle betyda att man kan boka
in turer för fordon fram till kl. 1800. Bertil svarar och bekräftar att detta är bra.

EJ Ö-rådsmöte den 2 mars — Hans-Klaus och Yvonne deltog.
Varje Ö-råd redovisade vad som är “på gång” — allt från digitala
årsmöten till bastu byggnationer.

> Kommunservice presenterade de olika kontaktytor men erbjuder
för ex felanmälan.

> Kommundirektören presenterade sig och slutligen presentera
des, och diskuterades, planerna på Öckerö centrum.

9. Övriga frågor:
a. Arbetsgrupp för revidering av stadgar— beslutades att arbetsgruppen ska be

stå av Yvonne (sammankallande), Peter och Billy.
b. Motioner— inga motioner har lämnats in.
c. Förslag till valberedning inför stämma 2022— beslutades att föreslå Marie Jo

hansson (sammankallande), Lars Ekh och Bodil Everlund.
d. Elanslutning till bastu iSödra hamnen — hamngruppen har utrett och kommit

fram till att det finns fyra alternativ:
1. Inkoppling till Oves sjöbod
2. Eget abonnemang — ny anslutning
3. Anslutning via kranboden i hamnen
4. Anslutning direkt via stora elskåpet i hamnen

Mötet beslutade att avslå alternativ tre och överlåter åt bastugruppen att avgöra vil
ket av de tre övriga alternativen som är att föredra. Lars tackade, å bastugruppens väg
nar, hamngruppen för en gediget utförd genomgång av alternativen.



e. Årsmötets genomförande — mötet beslutade att föranmälan ska ske och att
detta ska anslås i samband med kallelsen. Markus och Yvonne ordnar med
detta.
Johan skickar länk till alla som anmäler sig, med instruktioner.
Yvonne kollar om någon av revisorerna kan vara med och dra revisionsberät
telse och föreslå ansvarsfrihet samt om Marie kan dra valberedningens förslag.
Protokollet från förra årets “stämma” läggs upp på hemsidan och en kopia sätts
in i pärmen i posthuset.

f. Testning — Covid-19 — Markus rapporterade att kommunen inte följer VGR:s re
kommendationer avseende testning för personer som kan vara smittade. Man
kan få, efter lite övertalning, ett självtest hemskickat, men det krävs att man
lämnar in det personligen. Har man inte tillgång till egen båt ska man alltså ta
färjan för att lämna in testet. Markus tillskriver Öckerö och Hönö vårdcentraler
och poängterar det olämpliga i detta.

g. Hjärtstartare — mötet beslutade att köpa in ett nytt batteri till hjärtstartaren
som sitter i posthuset.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Protokoll från dagens möte.
• Årsmötesprotokoll 2020
• Färjetrafik på Skärtorsdag (redan skett)
• Punkterna från förra mötet

11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 3 maj kl. 1900, digitalt eller ute på Såsens altan.

12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

Yvonne Pokropek, protokollförare

Justeras:

.

iöhaij lsalsson, ordförande ssgj3,4ustiare


