Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik

Protokoll

2016-03-05

Styrelsemöte.
Närvarande: Jan-Erling Ohlson, Aage Nielsen, Nils Mattsson, Tyrone Andersson, Elisabeth Carlsson
och Lars Joelsson.
§ 1. Ordförande öppnar mötet.
§ 2. Jan-Erling Ohlson väljs till mötets ordförande och Lars Joelsson väljas till mötets sekreterare
§ 3. Dagordningen godkändes
§ 4. Föregående protokoll genomgås.
§ 5. Berättarkväll den 19 mars. Vi samlas i garaget kl 14 den 19/3 och förbereder för berättarkvällen.
Tyrone hämtar stolar, Nils köper förfriskningar och tilltugg. Lars har kontakt med föredragshållarna.
Som en ny programpunkt kommer ordförande att informera om föreningens aktuella och framtida
aktiviteter.
§ 6. Strandad brygga. Efter kontakt att Jan-Erling och Nils har kontaktat kommunen kommer nu Lena
Westersund på kommunen att beställa hjälp från Hamn och Sjö för att lyfta bort bryggan och frakta
bort den. Kommunen har försökt att få tag i ägaren men har inte lyckats. Föreningen har också
framfört att det finns miljöproblem kring de uppställda husen på Kämperöd.
§ 7. Överblivna badbryggor i Killbäck. Peter Samzelius tar ansvar att bryggorna transporteras bort.
§ 8. Badhytterna i Skredfors. Badhytterna behöver renoveras. Tyrone ansvarar för att köpa in
material och sammankalla en arbetsgrupp.
§9. Badplatsen. Sanden som tidigare har fyllt upp stranden har sköljts ut i sjön och det ligger fullt av
frigolit och skräpar ner hela Skredforsområdet. Jan-Erling kontaktar kommunen om att de hjälper till
med att fylla på ny sand och att ta upp frigoliten.
§ 10. Gräsklipparen. Gräsklipparen behöver servas. Aage och Kent ansvarar för detta görs.
§ 11. Basturenovering. Bastun är för liten och behöver byggas ut. Bestäms i dag att vi ger Kenneth
Lehto (bror till Anette Lehto) uppdrag att bygga till och om bastun. Anette gör en ritning och beställer
matrial.
§ 12. Bastuuthyrning. När folk har hyrt bastun har den ibland varit upptagen av folk som inte bokat
den. Vi vill därför uppmana alla att repektera tiderna och boka bastun de dagar som den inte är
öppen d.v.s. alla lördagar och vissa helger som jul, nyår, påsk och midsommar. Hyra fortsättningsvis
200 kr som betalas via Swish eller på bankgirot. Elisabeth avsäger sig uppdraget att ansvara för
uthyrningen av bastun. Nils och Lars ansvarar nu för uthyrningen.
§ 13. Bryggdans till sommaren. På initiativ från musikerna Olof Bengtsson och Micke Högdahl
kommer föreningen att arrangera en eller två bryggdanser till sommaren. Lars kontaktar Crister
Magnusson för att höra om vi kan använda nya stora bryggan.

§ 14 Fågelexkursion runt Ejgdetjärnet Jan-Erling informerar om att det blir en exkusrion med Jan
Uddén söndag den 24:e april kl 0900.

……………………………………………….

………………………………………..

Jan-Erling Ohlson, ordförande

Lars Joelsson, sekreterare

