Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 211108
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Peter Eklund, Tomas Eriksson, Bertil Gustafs
son, Ida Moe, Fredrik Helgesson och Yvonne Pokropek. Dessutom medverkade Lars Ekh vid
punkt 9a som behandlades direkt efter punkt 5.
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 Fredrik Helgesson valdes att justera protokollet.
-

4. Godkännande av dagordning Godkändes.
-

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Godkändes med påpekandet att Markus skickade ut anteckningarna från parkerings
mötet till styrelsen direkt efter att mötet avslutats den 4 oktober.

6. Uppföljningsärenden:
El

Parkering
Laddstolpar diskuterades. Kommunen har avsatt 100,000 SEK i budgeten 2022
för ändamålet och enligt uppgift har V (Annika från Kaivsund) ställt en fråga till
Kommunstyrelsen ordförande Jan Utbult om Iaddstolpar på Framnäs-Grönevik
var prioriterade, vilket dem är.

El Snö- och markröjning
Bertil har träffat Ann Bedö och hon har bekräftat att snöröjning ska ske enligt
samma upplägg som förra året och med samma fordon.
El Vägfrågan
Möte äger rum den 29/11, Yvonne och Johan deltar. På agendan är asfaltering
av vägarna, asfaltering av yta nedanför Kalvsunds by, röjning längs med vägar
och på helikopterpiattan och sopning av vägar vilket utlovades i våras utan nå
gon vidare åtgärd.
Beslutades att även ta upp frågan om parkeringsplatser på Framnäs. Enligt Billy
finns det utrymme för att göra ytterligare platser utan alltför stora insatser. Billy
tar fram ett underlag innan mötet.
Viktigt att ånyo ta upp frågan om att märka ut gästparkeringarna på övre däck.
Detta har utlovats men inte genomförts.
Bertil har varit i kontakt med firman som lade ner fibern med anledning av att
vägen sjunker på vissa ställen. Deras svar var att det är mycket viktigt att det
inte uppstår sättningar då fibern under då riskerar att gå av.
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7. Ekonomisk rapport
Inga avvikelser att rapportera.
-

8. Arbetsgrupper:
El Hamnen
• De tre arbetsdagarna har genomförts och med ett hyfsat deltagande
hann man med det mesta och de viktigaste av det planerade åtgär
derna.
• Lotsbryggan har totalrenoverats och med några fler båtplatser som re
sultat, dock inte klart ännu hur många eller i vilken form. Det är ett ut
satt läge, framförallt vid sydlig storm.
El

Kommunikation
• Flera Kalvsundsbor har framfört oro över att däcksman inte går ut och
säkerställer att tilläggningen är säker innan grindarna öppnas. Detta har
påpekats för ansvarig chef. KAS uppmanar alla som reser att kontakta
oss om ingen ändring sker.
• Vi har tagit del av en tjänsteskrivelse som beskriver ett förslag till beslut
avseende försäljning av Burö (bifogas). Förslaget är kopplat till den före
stående upphandlingen av fortsatt färjetrafik. Johan kontaktar Jan Ut
bult och efterhör status i upphandlingen samt för att få ett förtydligande
runt hur kommunen tänker i denna fråga.

El

Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Fredrik informerar att det vid förra mötet för kommunfullmäktige hölls
en presentation av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 155 (Brofrå
gan). Denna presentation finns på kommunens youtubesida.

El

Revidering stadgar
• Yvonne informerade att gruppen haft ett första möte där ett förslag job
bades fram som vi nu håller på att förfina. Fokus ligger på att förenkla,
förtydliga och i viss mån justera. Målet är att kunna visa ett förslag vid
nästa möte.

9. Övriga frågor:
Arbete i valberedningen
Lars Ekh (inbjuden) inledde genom att ställa ett antal frågor såsom:
1. Vilka frågor ska KAS arbeta med?
2. Fungerar styrelsearbetet som färväntat?
3. Finns det andra frågor KAS borde arbeta med (ex. bastubygge, eget ägande av
parkeringar)?
4. Vill styrelsemedlemmarna fortsätta i styrelsen?
Därefter följde en diskussion runt dessa frågor där det bl. a. konstaterades att situationen
ser annorlunda ut nu än för ett antal år sedan. lnnevånarna på ön har ökat rejält och intres
set för att delta it. ex. styrelsearbete kan därmed ha ökat. Dessutom menade styrelsen att

det finns anledning att, med jämna mellanrum, utvärdera vilka frågor KAS ska arbeta med.
Avseende fortsatt deltagande i styrelsen bör frågan ställas till varje ledamot enskilt. Dock
kan konstateras att det finns tre parametrar som styr ett valberedningsarbete:
1.
2.
3.

Någon ledamot vill avgå
Någon boende vill tillträda
Avsättning av ej fungerade ledamot

10. Information för publicering (Hemsida/FB)

• Protokoll från dagens och förra månadens möten.
• Uppmaning till boende att kontakta styrelsen om däcksman uteblir från däcket vid tillläggning.
11. Nästa styrelsemöte: måndag den 6 december kl 19:00 på Såsen.
12. Mötets avslutande: Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

Yvonne Pokropek, protokollförare

nde

