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Kämpersviks Hamn önskar ett möte med oss för fortsatt dialog ang. trafiksäkerheten.
Kommunikationen mellan styrelsen har varit lite låg anser några. Mail i all ära men
ibland blir tonen hårdare än vad den skulle ha varit om vi pratade direkt till varandra,
man får inte riktigt sagt det man menar. Det blir också för långa trådar i mailen, viktigt
att vi tänker på detta. Vi måste ju också få lov att säga vad man tycker, men ibland
uppfattas det fel. Anna och Elisabeth kollar upp om att ha föreningen Framåt på
facebook där man skulle kunna få med sig frivilliga till att hjälpa till med vissa
engemang.
Vi har en önskan om att få träffa kommunens olika tjänstemän i september, Jan-Erling
kollar upp.
Styrelsens antal, valberedningen vill utöka och vi tycker att det räcker med ledamöter.
Vi avvaktar till årsmötets beslut. Anna har ett förslag att vi skall dela in oss i olika
arbetsgrupper och fördela arbete lite mer. Anna och Elisabeth skötte och delegerade
under strandstädningen och det fungerade alldeles utmärkt.
Lotteritillstånd vi kollar upp vad som gäller för en ideell förening.
Alexandra har tagit fram olika lotterier och sponsorer och redogör för detta. Vi måste
ha bättre vinster, så hon får gärna fortsätta sitt arbete med att få in fina vinster.
Vi har dåligt med betalande medlemmar, vi måste påminna folk om att betala. Vi
skickar ut verksamhetsberättelsen med ett inbetalningskort direkt efter årsmötet.
Vi beslutar att vi skall ha ett arbetsutskott som sköter och förbereder visst arbete
såsom skrivelser. I denna grupp skall ordförande, vice ordförande, kassör och
sekreterare ingå. Inga beslut kommer att fattas utan det handlar bara om förberedelser.
Anställning av han som klipper gräset. From nästa år måste vi ordna detta för honom,
men vi skall höra med kommunen i första hand vad vi kan få för hjälp ifrån dem.
Skredfors badplatsen är i mycket dåligt skick. Kommunen tyckte ju sist att det blev för
dyrt och la projektet på is. Vi beslutar att vi måste ta tag i det här igen och Alexandra
tar på sig att kontakta kommunen och verkligen trycka på hur farlig den är och vems
ansvar det är om något händer.
Budgeten för nästa år, enligt våra beräkningar skall det gå jämnt upp, men det är
oroande med folk som inte betalar sin medlemsavgift. Vi får hoppas på bättring efter
att vi har delat ut i allas brevlådor. Nytt är också att Nils själv inte får ta emot pengar
utan vittne. Bastuuthyrning måste gå via Elisabeth och möbeluthyrning via Aage.

Alla tackar för sig och vi ses på informationen om fiberkabel, sedan årsmötet direkt efter.

