Styrelsemöte Föreningen Framåt 2017-01-29
Närvarande styrelseledamöter: Elisabeth Carlsson, Jan-Erling Ohlson, Martin Sterner, Tyrone
Andersson, Aage Nielsen, Thomas Andreasson, Peter Samzelius och Lars Joelsson
§1 Ordförande hälsade alla välkomna.
§2 Dagordning godkändes.
§3 Till mötet valdes Jan-Erling Ohlson till ordförande och Lars Joelsson till sekreterare.
§3 Berättarkväll. Blir den 18:e mars kl 17. Inbjudna berättare är Arnold Joelsson samt Linnea Sjögren
och Jonas Pettersson från Catxalot. Ett företag som fiskar och förädlar tång och samarbetar med
kända kockar. Ukuleleorkestern står för musik och sång med allsång.
§4 Badplatsen. Jan-Erling har varit i kontakt med kommunen och de kommer nu att börja lägga ut Lstöden och grus. Vi diskuterar att vissa smärre förändringar som Jan-Erling kommer att framföra till
kommunen. Jan-Erling kontaktar också Tanums Sparbank för att höra om de vill bidra med
sponsorpengar.
§5 Detaljplan Kämperöd. Vi har fått ett utlåtande om detaljplanen, vilket scannas och skickas ut till
styrelsen. Styrelsen har inga synpunkter på detaljplanen.
§6 Översiktsplan. I kommunens kommentarer över översiktsplanen har man beaktat de invändningar
som Föreningen Framåt framfört. Bevara vattenkontakten, helst minska trafiksituationen och att
utvidga planområdet österut om väg 165.
§7 Förrådet i Skredfors. Vi har nu haft två inbrott. Bestäms att endast låsa med ett enkelt lås för att
minska åverkan vid nytt inbrott. Dyrbara saker förvaras på annat håll. Diskuteras möjligten av att
installera en Åtelkamera om inbrotten fortsätter.
§8 Elverket. Nytt kraftigare elverk skall inköpas. Thomas kollar upp priser.
§9 Folkets bok. Lars informerar om att vi nu redigerar och planerar att trycka upp Folke Anderssons
berättelser i bokform. Föreningen beställer 100 st. Tryckostenade blir ca 100 kr per ex.
§10 Fotbollsplan. Planen måste luckras upp och sås med gräs. Peter kollar upp att vi får rätt gräsfrö.
Tyrone kontaktar Västerby Handelsträdgård för att låna behövliga maskiner.
§11 Loppis. Vi bestämmer att ha Loppis även i år med ett eget föreningsbord och uthyrning av bord
för allmänheten. Datum blir den 20:e juli. Elisabeth ansvarar föreningsbordet och uthyrningen.
§12 Omklädningshytt i Killebäck. Styrelsen föreslår att en ev omklädningshytt eller skydd bör läggas
intill berget för att inte ta bort utsikten för berörda fastighetsägare. Jan-Erling kontaktar markägarna
för ev tillstånd.
§13 Portabel scen. Diskuteras möjligheten att bygga en portabel scen för framträdande.
§14 Ny skylt till Långebrygga. Elisabeth har ordnat en ny skylt till Långebrygga. Mötet avslutas med
att styrelsen tillsammans ersätter den gamla skylten och därmed återupprättar Långebrygga.
§15 Ordförande avslutade mötet
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