Protokoll fdrt vid KAS ordinarie styrelsemcite 22OL3L
Mcitet h<ills digitalt och de ndrvarande var:
Johan lsaksson, Peter Eklund, Markus Hagelvik, Fredrik Helgesson och Yvonne Pokropek.

L.

Miitets iippnande
Mcjtet oppnades av ordf. Johan lsaksson.

2.

Val av ordfiirande och sekreterare fiir miitet
Johan lsaksson valdes till ordfdrande f6r mcitet och Yvonne Pokropek till sekreterare.

3.

Val av justerare

4.

Godkdnnande av dagordning

-

Peter Eklund valdes att justera protokollet.

- Godkdndes med ett tilldgg p6 dvriga fr6gor:

b. inbjudan av politiker

5.

Genomging av tidigare protokoll:
Godkdndes.

6.

Uppfiiljningsiirenden:

7.

tr

Parkering
Johan har dnnu inte kontaktatJan Utbult ifrigan om elstatus/laddstoplar. Markus har dock haft kontakt med Ann Bedo i annat airende och pi fr6ga svarade
hon att "vi ska bli nojda med hur de kommer att ordna med laddningsstolpar pi
Framnds.". Markus tar fornyad kontakt med ansvariga pi kommunen for att
kolla status.

tr

Snti- och markriijning
Snorcijningen fungerar mycket bra och alla pi on iir n6jda, viktigt att vi fir behilla uppliigget att skcita detta sjdlva annars hade de inte fungerat alls. Det dr
problem med buskage och triid som viixer over viigarna bide fr6n privata tomter och fr6n kommunens mark. Vi gir ut och uppmanar till underhill.

!

Vdgfrdgan
Nytt mote med kommunen i mars, innan dess miste vi distribuera bilderna
de mest akuta behoven. Johan ordnar.

pi

Ekonomisk rapport
- lnga awikelser att rapportera. Vi har redan fitt fcireningsbidraget. lnvdntar nigra fakturor sedan kommer revisorerna att titta igenom. Avseende hdga elpriser kan konstateras att f6rbrukningen i norra hamnen gick upp under december som var en ovanligt
kall minad.

eq

8.

Arbetsgrupper:

tr Hamnen
o Kontaktat Sjcirdddningen och erbjudit dem att siitta upp en skylt p6
norra hamnens ponton - de 5r mycket positiva och funderar nu pi utformning.

tr

Kommunikation
o FAQ om upphandlingen av fdrja har lagts ut, inga ndmnvdrda reaktioner
frin de boende har noterats. Viktigt att informationen uppdateras regelbundet.
o Avgiften for att hyra Polstjernan har okat med ].OO%. Markus kontaktar
Camilla och kollar vad detta beror p5.
o Trafikverket har signalerat att man kanske miste ha fiirre turer om man
ska anvdnda den storre fdrjan (nuvarande reservfiirja), det skulle eventuellt vara positivt for oss om dessa turer d6 blir mer anpassade till Buro
vid hogtrafik. Yvonne tillskriver Trafikverket och ger dem vSra synpunkter p6 trafiken framover.

tr Kommunal dialog/info I 6-rild
o Datum O-rid: 29 mars och 6 september,kl lTl,s
o Kommundialog 31 maj och22 november, kl 1800
Vem som ska ndrvara pi motet i mars bestiims pA ndsta styrelsemote.

n

9. 6vriga

a.

Revidering stadgar
o Yvonne forklarade kort hur gruppen (Peter, Billy och yvonne) arbetat
med revideringen. Fokus har legat pi att forenkla, fortydliga och i viss
min justera. De ndrvarande hade spontant inget att invdnda, bestdmdes
att ta upp forslaget p6 ndsta mote for beslut.

frigor:
Planering infor 6rsstiimma klubbades enligt nedan:
Stsm.nofrlane.lrr€

2(}22 - KAS
2AZ2
d5c

{rat

Anslag qm motroner anslSs

so

2712

Motroner rnlamnas sena5t

s.,

2rft

Styrelsefr6te

mA

zaf,

KAS

Dagordning ttlt Srsitamma anstSs senast
14 dagar fdre SrsrtSnlrnodatum. dvs

td

P&skaftao, w22!5Ar:tllmma

fA! kl ,.6;(X,

${a3tko6mande

gtyrelsem6te

sl4
,6,/4

sb

ul4

mJ

215

-P5skley erckera kommun er 2022 er wr' = tl-17 apiil

242 !

d.t
ri

drtoF
1,r:

b.

Diskuterades huruvida vi ska bjuda in politikerna, nu infcir valet, t ex tillsammans med Grdt6s 0-r5d fcir att ha en utfrigning om vad de tdnker satsa pi for
oss tvi bilfria oar. Beslutades att diskutera vidare vid niista mote hur ett s6dant
uppldgg skulle kunna se ut.

10. lnformation fiir publicering (Hemsida/FB)
o Protokollfrin dagens mdte.
. Uppmaning till boende att kommunen uppmanar fastighetsdgare att klippa buskar m m
s5 att de inte vdxer ut civer vdgarna.
11. NHsta styrelsemiite: mindag den 28 februari kl 19:00, antingen digitalt eller
beroende pi pandemilSget.
12. Miitets avslutande: Ordfciranden Johan lsaksson avslutade mcitet.

Yvonne Pokropek, protokol lfora re
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