STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN FRAMÅT 111022
Närvarande: Jan-Erling, Anna, Harald, Klas, Thomas, Magnus, Peter, Lars, Nils, Elisabeth,
Aage och Monica.
Plats. Hos Lars.
Elisabeth har skickat ut en fråga ang. julbord för styrelsen. Kassören bidrar med 400 kronor
till varje ledamot. Förslaget blir Greby´s den 3/12. Meddela Elisabeth snarast om vilka som
vill följa med.



Mötet öppnas.
Förändringar i styrelsens arbete. Ordförande har ordet, han vill ha bättre struktur på
styrelsearbetet och att det blir klart och tydligt vad våra olika roller i styrelsen innebär.
Ordföranden har kontroll på viktiga punkter, men måste bli bättre på att delegera till
andra i styrelsen. Mycket ligger på ordföranden och för att det skall bli bra i framtiden
är det viktigt att även sätta in andra i vissa ärenden och skapa kontakter. Viktigt att
ordf. och vice ordf. har ett samarbete med kontakter i olika instanser.
Det är viktigt att vi alla i styrelsen accepterar och respekterar beslut som tas på möten.
Sekreterare skall skriva protokoll och sammankalla till möten. Kassören har ordning
på räkenskaperna.
Suppleanterna, vi fortsätter som det är nu. De kommer när de kan, inte bara som
ersättare för någon ordinarie.
Hur gör vi när frågan om jäv uppstår? Vi beslutar att sunt förnuft skall råda och att vi
lyfter frågan när detta uppstår. Öppna mot varandra. Vid ev. röstning får vi ta detta då.
Hur styr vi upp e-postanvändandet? Vid tankar och funderingar skall ordförande
kontaktas först. Diskussion i styrelsen, enighet utåt. Hålla mailtrafiken inom styrelsen
tills beslut tas på att det skall skickas vidare. Man måste också särskilja sina roller som
privat person eller om man agerar i föreningens namn.



Killebäcks badplats. Lars informerar om arbetsutskottets möte med Göran Moser och
Bertil Lekting som ägde rum den 2/10. Det var ett bra möte och vi kände att vi fick
gehör för våra önskemål. De har minskat ett antal platser för att rädda badplatsen.
Ordförande visar och undrar om vi kan godkänna det nya förslaget från exploatörerna.
Styrelsen beslutade att godkänna det ny hamnförslaget vid Killebäck. Bojarna runt
badplatsen vill vi gärna ha men det är viktigt att vi inte stänger ute jollar och kajaker
som sjösätts där. Elisabeth och Aage justerar dagens protokoll så att vi kan skicka
vårat godkännande till exploatörerna.
Pumphuset i Killebäck. Jan-Erling läser upp Lars-Erik Norströms skrivelse som
arbetsutskottet inte ville godkänna. Jan-Erling läser upp den nya skrivelsen som
gjordes istället. Styrelsen godkänner inte Lars-Erik Norströms skrivelse, mötet
beslutar att vi skickar in den nya skrivelsen snarast. Lars-Erik fick en förfrågan om att
skriva en ny, men har ej hört av sig och därmed anser vi att han avböjde detta.
Pontonbryggor i Skredfors. Peter informerar om mötet med Kämpersviks Hamn AB.
Byggnationen kommer att påbörjas i februari. En 80 meters och en 60 meters brygga
kommer det att bli och det kommer att uppföras några mindre bodar och parkering vid
dessa. Mötet var bra. Men delaktiga blev lite överraskade av detta. Vi hade inte blivit
informerade och kommunen har redan godkänt. Jan-Erling har gjort en ny skrivelse
som vi skall skicka till kommunen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ställt sig
negativ till kommunens godkännande. Christer Magnusson representant för
























Kämpersviks Hamn AB har fått ett brev av oss och ställer sig positiv till ett nytt möte
med föreningen, vi vill alla ha en bra relation mellan förening och exploatörer. Viktigt
att vi har en öppen dialog.
Elisabeth berättar om trädgårdsjuntans arbete. Det har blivit jättefint på hamnplanen
med rosenbuskar och stenbänkar. Anna informerar om tavellotteriet som hon har
påbörjat. Den skall lottas ut på advent, 4 lotter för 100 kronor och pengarna går till nya
inköp till hamnplanen.
Jan-Erling, Peter och Anna har träffat Rolf Hermansson och Martin Kvarnbäck på
kommunen. Vi hade önskemål om att bli remissinstans i samhällsfrågor som rör
Kämpersvik. Kommunen hade önskemål om att vi skall inkomma med förslag om
förtätningen i samhället.
Adventsfirandet. Gran saknas, men Aage skall kontakta Jan-Erik Gustavsson om han
har någon. Lars upplåter sitt garage till att ha det trevlig med lite livemusik efter
adventsfirandet. Nils köper glögg och vin, Elisabeth handlar resterande saker som
behövs. Firandet blir den 26/11 klockan 17.00. Lars lägger ut på hemsidan och ett
anslag på våran anslagstavla.
Ekonomin ser ganska bra ut.
Gräsklipparen ser lite skadad ut tycker Jan-Erling. Vi behöver nog lämna in den och
laga punktering och det fattas några detaljer på den. Nils skall prata med han som
klipper om vilka ytor det är han skall klippa och att han bara kör på plana ytor. I diken
och släntar måste han ta trimmern. P-O Johansson på samhällsbyggnad kan man
kontakta om ev. ersättning för gräsklippning.
Sparbanken Tanum har en infoträff ang. föreningsbidrag. Vi skall ta reda på datum
och Magnus och Nils åker dit.
Medlemsregister. Vi har 114 betalande just nu. Vi måste bli mer aktiva på att få
medlemmar. Annas förslag är att skicka ut nyhetsbrev 3-4 ggr per år med
inbetalningskort för att påminna. Uppvakta nyinflyttade om vad föreningen gör, bjuda
på en årsavgift t.ex. Man borde ha ett faktureringssystem. Nils, Peter, och Anna blir
arbetsgrupp för detta. Peter sammankallar, Thomas och Elisabeth ställer sig
behjälpliga.
Flytt av p-plats blir inte förrän upphandlingen av VA-arbetet är färdigt, så görs detta
samtidigt.
Fibernätet. Möte för intresserade blir hos Malin Sellman den 31/10 klockan 9-11.
Peter och Anna går.
Thomas Ehrencrona som är exploatör för den andra delen på Halsvik vill ha ett möte
med oss. Aage kontaktar honom för dag och tid.
Trafiksituationen. Anna tycker att det är dags för ett nytt brev till olika yrkesgrupper
och påminna om vår hastighet genom samhället. Monica skriver ett sådant och
skickar.
Webbkamera hade varit kul, men det krävs tillstånd.
Alexandras avhopp, vi önskar att hon vill vara kvar och vi skickar ett mail till henne
där vi meddelar att hon har styrelsens förtroende och att han är välkommen att stanna
kvar om hon vill.

Mötet avslutas och vi samlas för en fotografering på utsidan.

