Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 220830
Närvarande:
Gustaf Cronquist, Peter Eklund, Markus Hagelvik, Johan Isaksson och Eva Croona
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 Gustaf Cronquist till sekreterare.
3. Val av justerare
Markus Hagelvik valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning
Godkändes utan tillägg
5. Genomgång av tidigare protokoll
Protokollet godkändes och utestående punkter avrapporterades.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
i. Laddstolpar; Markus har dialog med kommunen där Jan Utbult har delegerat punkten till Andreas B på Miljö- och Samhällsbyggnad som ska
återkomma.
ii. Parkering och byta ut gästplatser; Inför mötet med kommunen 6/9 tar
Johan med sig punkterna om utökning av platser Grönevik enligt förslag
samt skyltningen av hela parkeringsområdet Framnäs.
□ Snö- och markröjning
inget nytt att rapportera förutom att dialog med kommunen förs kring snöjröningsfordonet som inte riktigt håller måttet.
□ Vägfrågan ; Inget nytt att rapportera och vi saknar fortfarande återkoppling på
när och vilka områden som kommunen avser att förbättra. Frågan lyfts av Johan
på kommande möte med kommunen 6/9
□ Frågor till Politiker; beslutades att ta nytt grepp kring detta och efter valet
bjuda in politiker för att få deras syn på planer och förslag som berör Kalvsund.
Länk till SVTs valkompass som har kommunspecifika frågor ska delas på kalvsund.nu
7. Ekonomisk rapport
Peter Eklund redogjorde kring den ekonomiska rapporten och inget som avviker från
budget av större grad.

8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Rapport från Hamngruppsmötet 29/8 där arbetsdagar planerats in till 1,8,15 oktober. Dialog med kommunen kring avtal gällande el för Valen där vi väntar på
avtal för detta. Svarta bryggan ska undersökas av dykare då sättning har upptäckts efter en skada som skedde i samband med Kalvsundsdagarna. Återrapportering sker nästa möte.
□ Kommunikation
Upphandling av färjetrafik 2023-2038 är färdig och kommer att utföras av Öckerö Rederi AB och där Burö ska byggas om för elfärja med laddpunkt på Öckerö
färjeläge. ”Viss justering av tidtabell” kan ske och detta bevakar vi vidare för att
säkerställa att vi involveras.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Protokoll från dagens möte.
• SVTs valkompass för Öckerö
• Info om upphandlingen av färjetrafik 2023-2038
11. Nästa styrelsemöte
3 oktober kl. 19.00 på Såsen.
12. Mötets avslutande
Ordförande Johan Isaksson avslutade mötet.

_________________________
Gustaf Cronquist, protokollförare
Justeras:
_________________________
Johan Isaksson, ordförande

_________________________
Markus Hagelvik, justerare

