
Styrelsemöte 20180505 
 Protokoll. 
 
Närvarande: 
Peter Samzelius, Evy Moen, Aage Nielsen, Tyrone Andersson, Lars Joelsson, Jan-
Erling Ohlsson, Thomas Andreasson och Elisabeth Carlsson. 
 
Ordförande för dagens möte: Lars Joelsson 
Sekreterare: Elisabeth Carlsson. 
 
Mötet inleddes med information ang GDPR den nya dataskyddsförordningen 
som träder i kraft den 25/5 2018. 
Kia Berggren informerade enkelt och bra. Tack för det! 
Beslutas att ordinarie styrelsemedlemmar kollektivt ansvarar för 
personuppgifternas säkerhet. 
 

 Föregående styrelseprotokoll redigerades här och nu. 

 Strandstädning 12/5 kl.11.00. 
Aage fixar säckar och kontaktar Daniel Monus på kommunen om plastskydd 
till rören på badbryggan i Killebäck. 
Aage sköter också kontakten med Johnny för att lägga i bryggan. (datum för 
detta blir den 19/5) och fixar sand till Skredsfors. 
Kaffe och kex fixar Nils. 
Elisabeth köper nya termosar. 
Peter kommer gärna med traktorn. 
Informera gärna om enkelheten att ta med en extra påse när du åker ut till 
öarna i sommar och plocka upp lite skräp. Planetskötare!  

 Vi hälsar Eva Mellin från Kämpersvik-Ejgde 
Vägsamfällighet....välkommen. Vägföreningen har köpt in skyltar 
(liknande de vid Viksvägen) som står på betongfundament som skall 
sättas vid Killebäcksbadplats. Kostnad ca 55.000. Samhällsföreningen 
bidrar gärna till ökad trafiksäkerhet med 5000 kr men vi är skeptiska 
till skyltarnas effekt.  

Vi diskuterar gupp och Peter tar kontakt med Eva Melin igen för 
kostnadsförslag. Blomlådor ställs ut vid Karsbergs. ALLT för framför allt 
barnens säkerhet. 
 

 Midsommarkommiten fortsätter sitt arbete. PA betalas av 
samhällsföreningen.  



Lotterier: Anna von Elern skänker tavlor. Monica kontaktar Thore Ek för 
kräftvinster. Korv, dricka, kaffe mm sköter Aage inköpen av. Nils köpr 
flaggor och lotteriringar. Tyrone o Aage undersöker hur vi lämpligast skall 
ordna midsommarstångens placering. 
 

 Medlemsbrev och sommarbrev skriver Elisabeth och Thomas är snäll 
och kopierar. 2 veckor innan midsommar skall detta vara klart. 

 Almanackan ordnar Lars men har ni fina bilder så maila gärna dem.  

 Loppis blir det den 19/7 kl. 14.00. Anmälan till Lars. Kaffe, dricka och 
bullar faller återigen på Aages lott att inhandla. Evy Moen säljer fika. 
Lisbeth Reichenberg tillfrågas om hon vill sälja t-shirts tillsammans 
med någon mer. 

 Musikkväll efter loppisen. Kl 18.00 blir det Beatles. Imagine all the 
people... 

 T-shirt lagret inventeras av Evy och Elisabeth. Komplettera med 
kepsar.  

 Tisdag 17/7 viker vi för DANS till the Kämpers på hamnplanen. Dansen 
sker i föreningens regi. Kan vi locka ungdomar att sälja ex korv? 

 Ny gräsklippningslista gör Jan-Erling. Mousa tillkommer! 

 Övriga frågor: 
Det kan finnas stenar på fotbollsplanen (från en misslyckad sprängning) 
så var försiktiga ni som klipper gräset. Om olyckan skulle vara framme 
när det gäller klipparen så kontakta Peter. Tyrone sköter gräsklippning 
vid bastun. 
Vi tar del av ett brev som gått iväg till Trafiksäkerhetsverket ang 
trafiksäkerheten i Kämpersvik. Brevet är undertecknat av Lars 
o Annette och Nils o Eva. 
En förfrågan om en föreläsning av Eva-Stina Olausson som är cancersjuk 
har kommit på vår Facebooksida. Styrelsen ställer sig positiv till att Anna 
och Elisabeth tar tag i detta i höst. 
16.30 Nils på telefon. Vi behöver stora stenar och jord vid hamnplanen. 
Peter fixar detta! 
Lars kontaktar Ingela och Lars Holgersson för en berättarkväll i "skräpets 
tecken" i sommar 
 
Nytt möte 2 veckor innan midsommar. 
Årsmöte lördag 4/8 kl.17.00 i gula garaget. Lars kontaktar Christer 
Magnusson för information om kvarteret Ängen. 
 
Vid datorn Elisabeth Carlsson. Peter Samzelius justerare 



 
 

 
 

 
 
 


