Styrelsemöte Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik 130209
Närvarande: Jan-Erling Ohlsson, Aage Nielsen, Elisabeth Carlsson, Anna vonElern, Klas
Tollbo, Nils Mattsson, Lars Joelsson, Peter Samzelius och Monica Nielsen.
Plats: Hemma hos Jan-Erling Ohlsson.
Dagordningen lästes upp och godkändes.


















Berättarkvällen den 9/3 klockan 17:00 i Lars garage. Styrelsen träffas några timmar
innan och ställer i ordning. Folke Andersson kommer och berättar sina historier om
gamla Kämpersvik. Temat för kvällen blir om kvinnorna i Kämpersvik. Gustav
Schröder var tillfrågad men kan inte närvara, men han har meddelat att han gärna
kommer till sommaren.
Jan-Erling pratar med Marianne Gran som säkert har mycket att berätta om olika
kvinnor i samhället
Det kommer också att bli premiär på berättarkvällen för Kämpersviks ukeleleorkester.
.Föreningen bjuder på vin och tilltugg.
Information från ett möte med kommunen ang. ny översiktsplan. Jan-Erling, Peter och
Aage var med på detta. Styrelsen har lämnat synpunkter till kommunen, men på deras
hemsida nämns något som föreningen inte står bakom. Styrelsen beslutar också att
punkterna från föregående möte med kommunen skall tydliggöras. Peter tar sig an
detta samt kontaktar Moa Leidzén, kommunens ÖP-samordnare. Styrelsen beslutade
att lägga ut styrelseprotokollen på hemsidan, allt för att föreningens medlemmar skall
kunna vara delaktiga och följa styrelsens arbete.
Arbetsgrupp för almanacka och skutepoken. Lars och Jan-Erling vill att fler är med i
arbetet, vi beslutar att Lars, Jan-Erling och Ranja gör ett förslag och att vi andra sedan
granskar och kommer med förslag på vad som skall vara med. Lars pratar med Pelle
om hur långt han har kommit i arbetet med skutepoken. Folke Andersson håller på
med en sammanställning av sina berättelser som vi sedan kommer att trycka upp häfte
eller bokform.
Diskussion ang. våran vision om samlingslokal. Vi anser inte att det är något som
föreningen skall bekosta eller driva utan det är helt och hållet ett önskemål och att det
hade varit roligt om samhället hade en lokal som kunde hyras ut till olika festligheter
och kursverksamheter.
Rapportering: Vi har köpt in en mindre högtalaranläggning och en storbildsprojektor
för kommande behov. VA-delen, pumpstationen i Killebäck kommer att byggas under
2013, ny VA-ledning till reningsverket sker troligen under 2014.
Inför vårens arbete måste vi återigen kontakta kommunen om badplatsen i Skredfors.
Jan-Erling mailar Hans Wickström som vi tidigare har haft kontakt med. Kommunen
bör i första hand göra en upphandling för att rusta upp badplatsen, föreningen är
givetvis intresserade av att komma med förslag och synpunkter. Vi är också villiga att
bidra med pengar och arbetskraft. Vi pratade om att man skulle kunna söka sponsorer,
men först måste vi ha ett förslag på hur det kan komma att se ut.
Fotbollsplanen måste rustas upp och Jan-Erling tar detta samtidigt som han pratar om
Skredfors.
Gräsklipparen behöver en service och det gör vi själva. Som förra året blir det ett
schema på gräsklippningen, det fungerade bra.
Omklädningsrum till bastun skall göras. Vi köper material och bastugruppen har sagt
sig vara villiga att göra arbetet.
Midsommar: Elisabeth meddelar att hon inte kan vara med i år.





11/5 blir det strandstädning, läggs ut på hemsidan och det måste upp anslag på alla
anslagstavlorna. Monica ordnar anslagen.
Per-Erik Korström har tagit över efter Alf Herman med arbetet att iordningställa
badmöjligheter ute på öarna. Han söker nu lite sponsring av oss och vi har tidigare
gjort detta, Anna kontaktar honom och frågar vad det är han vill ha.
Nils och Elisabeth kontaktar sparbanken för föreningssponsring.

Monica Nielsen, Sekreterare

