Styrelseprotokoll, Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik 2019-10-05

1. Ramp vid badplatsen Skrefors
Beslut : Tyrone kontaktar kommunen (Lena Westersund) ang bestämmelser
för kommunala badplatser.
2. Labyrint för barnen vid Fotbollsplan.
Beslut: Lars J undersöker om föreningen ska gå vidare med frågan.
3. Adventsgran 2019. Frågan gällde om vi ska ha en vanlig gran eller att sätta
upp ljusslingor i den befintliga flaggstången, förslaget gäller även ljusslingor i
flaggstången vid fotbollsplan.
Beslut: Styrelsen enades om att prova med ljusslingor. (Thomas Andreasson
undersöker vad som finns på marknaden ).
4. Fler marktäckande växter planeras vid fotbollsplan.
Beslut: Lars J och Anette kontaktar C Magnusson ang vidare planteringar och
kostnader.
5. Lekutrustning. Förslag till olika lekredskap vid fotbollsplan.
Beslut. Kia, Monica och Elisabeth har styrelsens förtroende tillsammans med
Kommunens ansvarige Lena Westersund att välja redskap.
6. Information ang den planerade blomsterängen vid Skräddarns.
Beslut: inga fattade beslut i frågan.
7. Inkomna förslag om vattenreservoar vid bastun.
Beslut: Frågan bordlades utan beslut.
8. Förslag om namn på vilka som fyller år när föreningen flaggar för jubilaren .
Beslut: Frågan bordlades utan beslut.

9. Gräsklippning av grönytor 2020. Förslag, om kommunen kan bidra med
gräsklippning fotbollsplan.
Beslut: Jan-E Kontaktar kommunen och L Westersund gällande gräsklippning
fotbollsplan.
10. Berättarkväll 2020. Förslag från Lars J att öka kunskapen om våra bin. Att
inbjuda till föredraget Vello Römmel o Jan-E.
Beslut: Lars J förbereder berättarkvällen.
11. En försämrad vattenmiljö och bottenfauna i viken. Styrelsens inställning är
att det är ett kommunalt ärende.
Beslut: Jan-E utformar en skrivelse till kommunen om bottenmiljön och
vattenomsättningen.
12. Flyttning av nuvarande parkeringen vid hamnplan till östra sidan om
Egjdevägen. 3 förslag presenterades varav två från Peter S, 1 från Jan-E.
Beslut: Styrelsen enades om ett av Peter S förslag var att föredra, ( kommer att
läggas på hemsidan). Peter S utformar skriftligt förslag på utformning och
åtgärder som presenteras för kommunen.
13. Oönskad parkering på långbryggan, som förhindrar tillgängligheten.
Beslut: Styrelsen enades om att Peter S och Lars J kontaktar kommunen (H
Larsåsen) om möjliga åtgärder för att förhindra parkeringar på bryggan.
Mötet avslutades kl 16 45
Vid pennan
Jan-Erling

