Protokoll fort vid samhallsforeningen Framats arsmote 150728
Plats: Lars Joetssons garage.
Narvarande: Ca 50 medlemmar.
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Motet oppnas och alia halsas valkomna av foreningens ordforande Jan-Erling Ohison.
Motet ans3gs vara utiyst enligt stadgarna.
Dagordningen godkandes.
Till motets ordforande valdes Jan-Erling Ohison.
Monica Dahlqvist valdes till motets sekreterare.
Till att justera arsmotets protokoll valdes Klas Tollbo och Peter Samzelius.
Verksamhetsberattelsen godkandes med andring av nagra datum som hade blivit fel. Denna
laggs till handlingarna.
Nils Mattsson laser upp den ekonomiska redogorelsen. Den godkandes och laggs till
handlingarna.
Revisionsberattelsen lastes upp av var revisor Bjorn Bergquist. Stamman godkanner denna.
Arsmotet ger styrelsen ansvarsfrihet.
Medlemsavgiften beslutas att vara oforandrad, 300 kronor per familj och 150 kroner for
ensklld medlem.
Budgetforslaget lases upp av Nils Mattsson. Han forklarar att foreningen har statt for
arbetskostnader att iordningsstalla i Skredfors, kommunen har bidragit med material. Vi far
ett arligt bidrag av kommunen pa cirka 3000 kronor per ar. Stamman godkanner
budgetforslaget.
Lars Joelsson, Elisabeth Carlsson, Monica Dahlqvist och Klas Tollbo omvaldes som
styrelseledamoter pa tvl ar.
Styrelsesuppleanter som omvaldes p3 tv3 ar var Anna von Elern och Reinhold Geijer. Magnus Danielsson har valt att avga i fbrtid och Tyrone Andersson ersatter honom och valdes pa ett
Sr.
Bjorn Bergquist omvaldes till revisor och revisorssuppleant valdes Sara Westlund-Reimbert
pa tva ar.
Val till valberedning p3 ett 3r omvaldes Jan Saxsater och Claes Fritzon.
Rapporter: En omfattande musselodling i smaskarsfjorden ar pi gang. Tobias Ehn kommer
fram och redogor om detta, han har varit i kontakt med lansstyrelsen. Saltea AB ar foretaget
bakom detta. Han uppmanar nu alia som tycker att detta ar ett ingrepp mot allemansratten
tar kontakt med lansstyrelsen, kustbevaknlngen och sjbfartsverket. En namninsamling gar
ocksa runt for den som vill skriva pa. Beslut om denna musselodling togs redan 2013, men
ingen av motesdeltagarna har hort talas om detta. Jan-Erling staller frSgan om detta ar nagot
for samhallsforeningen att jobba med. Motets forslag ar att styrelsen tar kontakt med
kommunen for att uppmarksamma dem pa att det brister i kommunikationen da vi inte har
blivit informerade om detta och varfor det har gatt till pa detta satt. Inget beslut tas om
foreningen skall vara for eller emot denna musselodling.
Martin Sterner informerar om den fortsatta avioppsanslutningen pH Killeback.
Upphandlingsbesked kommer att ges i September med start till varen 2016.
En motion har inkommit, Olof Karsberg vill att vi arbetar for en hastighetsbegransning i viken
till 5 knop. Jan-Erling har varit i kontakt med sjofartsverket som ansag att det var
kustbevakningen som skulle svara for detta. Viktigt att vi alia tanker pa detta med
hastigheten bade pa sjon och aven pa vagen. Kustbevakningen kommer att vara har da och
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da for att kolla hur batarna framfors. Lansstyrelsen ar den instans som godkanner skyltning
om 5 knop.
Namnbyte pS Langebryggan. Helt plotsligt har det kommit upp en skylt dar man nu
benamner Langebryggan for Inre hamnen. Motet beslutar att styrelsen kontaktar kommunen
om att aterfa det gamla namnet p3 bryggan.
Ovriga fragor: Fastighetsagare uppmanas att satta upp husnumret pS sin fastighet for att
forenkia for exempelvis raddningstjanst och sotare som kan ha svart att hitta.
Motet avslutas.
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