
Protokoll fort vid samhallsfdreningen Framat Kampersviks arsmote den 

050817 

Plats: Lars Joelssons Gula garage 

Narvarande: Cirka 40 medlemmar. j 
• Ordforande Jan-Erling Ohison oppnar motet och halsar alia valkomna. 

Han berattar att det har inkommit en motion lite forsent for att kunna 
behandlas sa den lagger vi till ovriga fragor. Lars Joelsson berattar om 
foreningens historia som tog sin borjan den 23/1 1944. Startades framst 
for att fa igenom gatubelysning i samhallet och sedan har tagit upp 
fragor som an idag ar aktuella sasom bastu och dansbana. 

• Motet ansags var behorigt utiyst. 
• Dagordningen godkandes. 
• Jan-Erling Ohison valdes till motets ordforande, 
• Monica Dahlqvist valdes till motets sekreterare. 
• Till att justera dagens protokoll valdes Harriet Eriksson och Elisabeth 

Carlsson. 
• Styrelsens verksamhetsberattelse godkandes och laggs till handlingarna. 
• Den ekonomiska redogorelsen och bokslut for verksamhetsaret lastes 

upp, godkandes och laggs till handlingarna. 
• Bjorn Bergquist laser upp revisionsberattelsen som ocksa godkanns och 

laggs till handlingarna. 
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
• Nils redogor och forklarar det kommande verksamhetsarets budget som 

godkanns. Medlemsforteckning efterfragas men man far inte lov att 
lagga ut medlemmarnas namn pa hemsidan. 

• Faststallande av medlemsavgift, motet beslutar att den skall vara 
oforandrad. 300 kronor per familj och 150 kronor for enskild. Trots okad 
inflyttning sa ligger vi kvar pa cirka 150 betalande(familjer) och fragan 
om hur vi skall oka detta tas upp. Ett forslag ar att vi alia pratar med vara 
grannar och vanner att ga med, eftersom det ar en frivillig forening sa 
skickas det inte ut paminnelser till de som inte har betalat. 
Samhallsforeningen uppmanar de olika vagforeningarna tar upp fragan 
pa sina moten. 



Val av styrelse 
Lars Joelsson, Elisabeth Carlsson, Monica Dahlqvist och Klas Tollbo 
omvaldes som styrelseledamoter pa tva ar. 
Anna vonElern och Reinhold Geijer omvaldes som styrelsesuppleanter pa 
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tva ar. 
Till revisor omvaldes Bjorn Bergquist och revisorssuppleant omvaldes 
Sara Westlund-Reimbert pa tva ar. 
Jan Saxsater och Claes Fritzon omvaldes till valberedning pa ett ar. Jan 
Saxsater ar sammankallande. 

Rapporter: Jan-Erling informerade om badplatsen i Skredfors som 
kommunen nu har rustat upp. Foreningen har forbattrat fotbollsplanen 
med jord och gras. Det kommunala Avioppsarbetet fardigstalldes i varas 
sa nu ar all inkopplingar klara. Foreningen skoter alia gronytor och 
tradgardjuntan gor ett fantastiskt arbete. Samhallsforeningen anordnar 
berattarkvallar, adventsfirande och nu har vi aven provat pa att ha en 
danskvall. 
Styrelsen informerade att det nu ar beslutat om byggnation vid 
fotbollsplanen och detta kommer eventuellt att paborjas i September, 
fragan om en tennisbana i anslutning till nybyggnation ar fortfarande 
aktuellt. Ingen fran hamnbolaget ar narvarande och kan bekrafta detta. 
Badhytten vid Killeback som onskades vid forra motet har inte blivit av 
eftersom det blev protester fran stugomradet, sa det ligger pa is 
tillsvidare, styrelsen undersoker vidare om vi kan hitta nagon losning pa 
detta. 
Ovriga fragor: Bjorn Bergquist tar upp en motion, som tyvarr inkom 
forsent for att vi skall kunna ta ett beslut, men motionen handlade om 
att foreningen Framat skall gora en skrivelse till Lansstyrelsen for att fa 
igenom 5 knop fran Viksholmen och in i viken. Da denna fraga har varit 
uppe tidigare och att det har handlat om stora kostnader for foreningen 
sa har fragan bordlagts. Arsstamman ger i uppdrag till styrelsen att gora 
en skrivelse och Bjorn Bergquist erbjuder sig att vara styrelsen behjalplig 
med detta och sa far arsmotet besluta till nasta arsmote om 
samhallsforeningen skall ga vidare beroende pa hur lansstyrelsen staller 
sig. Ytterligare forslag ar ocksa att alia bryggagare och bryggforeningar 
uppmanar batagarna att ta det lugnt i viken for alias trevnad. 



Bjorn Bergquist berattar ocksa om batsamverkan och deras arbete och 
uppmanar alia att om man ser nagot skumt att man kontaktar nagon av 
de kontaktpersoner som star pa hemsidan eller polisen 114 14. Tank pa 
att det ar bra att marka sina saker som gor det mindre attraktivt att 

Lars-Erik Norstrom redogor for att kommunen givit tillstand for ansokan 
om planbesked for cirka 40 hus pa Trumsemyren, och att man har fatt ett 
preliminart tillstand for en utfartsvag pa 163:an. Samhallsforeningen far 
samarbeta med vagforeningarna och fastighetsforeningen nar 
samradforfragan kommer. En viktig punkt ar att se over hur 
trafiksituationen genom samhallet paverkas. 
Olof Bengtsson tackar for fortroendet att spela pa midsommar och 
onskar att det fortsatter i samma anda, Bengtsson var ju ocksa drivande 
kraft till danskvallen som var mycket uppskattad. Da det innebar mycket 
jobb och planering sa bildades det en arbetsgrupp for detta dar Tyrone 
Andersson ingar och ar sammankallande. 
Lars Vicke Ljunggren pratar om vikten att ge berom till alia som staller 
upp i samhallet. 

Motet avslutades av Jan-Erling som tackade styrelsen, musikanter, 
tradgardsjuntan, medlemmar och alia andra som pa nagot satt bidrar till 
att skapa trivsel. 

Justeringsman /kvinnor 

stjala. 

Harriet Eriksson Nordqvist Elisabeth Carlsson 


