Protokoll styrelsemöte föreningen Framåt Kämpersvik
200201 i Joelssons garage.
Närvarande: Lars Joelsson (ordförande), Jan-Erling Olsson, Elisabeth Carlsson, Peter Samzelius, Nils
Mattson, Kia Berggren, Sara Reimbert Westlund, Claes Tollbo, Thomas Andreasson, Tyrone
Andersson och Sture Wingård (mötessekreterare). Frånvarande: Martin Sterner och Monica Nielsen.
1. Bohus Trial terrängmaraton Grebbestad-Kämpersvik anordnas 9 maj. Föreningen står med
vätskekontroll på hamnplan.
2. Hastighetsbegränsning 40km/t råder nu i byn. Föreningen skulle fördra att behålla 30km/t.
Bland annat med tanke på att det saknas trottoarer på bygatan. Fråga ställs till kommunen
om detta. Kia driver ärendet.
3. Berättarkväll om bin lördag 21/3. Jan-Erling och Vello Römmel berättar.
4. Strandstädning. Plast och tång med plastrester har samlats ihop. Plasten har slängts och
tången ligger i en hög. Peter ombesörjer senare borttransportering av tången. Ny städdag
23/5 kl 11.
5. Midsommar. Paloma och Elisabeth ska sy saker som säljs till förmån för föreningen. I övrigt
ingen utökad marknad vid midsommarfirandet.
6. Loppis på hamnplan 16/7. Även hantverkare bjuds in att delta. Nytt namn på arrangemanget:
Kämpersviks marknad.
7. Sommarens berättarkväll. Aina Barnevik m.fl. berättar om Greby gravfält. Datum ännu ej
bestämt
8. Gräsklippning. Kommunen har indikerat att den kan ombesörja klippning av fotbollsplanen.
Jan-Erling samlar in namn på personer som kan tänka sig att klippa övriga ytor. Om
kommunen inte ställer upp på att klippa fotbollsplanen och frivilliga krafter inte räcker till
kan föreningen tänka sig att leja bort delar av klippningen.
9. Information från Urban Sturk. Daniel Eriksson kommer att anordna kajakuthyrning i någon av
sjöbodarna i Killebäck. Hamnen där kommer att kunna erbjuda platser för gästande båtar.
10. Information från Christer Magnusson. Han kommer att bygga en sjöbod på tomt 1:7 på
Skredforsvägen.
11. Melloträff i Joelssons garage 15/2.
12. Årsmöte lördag 1/8 i Joelssons garage.
13. Lekplats vid fotbollsplanen. Elisabeth har kontaktat kommunen om detta och lämnat en lista
på önskvärda lekredskap. Elisabeth följer upp.
14. Plantering vid fotbollsplan. Marktäckande växter eller gräs ska planteras i slänten mellan den
asfalterade parkeringsplanen och diket vid vägen.
15. Flytt av parkeringen vid hamnplan. Kommunen ombesörjer den nya parkeringen på andra
sidan Halsviksvägen. Föreningen återställer och utvecklar den befintliga parkeringen vi
vattnet. En grupp bestående av Anette Lehto, Eva Mattson, Elisabeth, Jan Erling och Sture
kommer med ett förslag till växter och eventuell ny topografi. Anette sammankallar.
Kommunen står för bänkar och bord.
16. Flaggstången på hamnplan. Peter undersöker möjligheten att dra en elkabel under
Halsviksvägen för ström till julbelysningen i flaggstången.
17. Oönskad beväxning av alger och annat i viken. Presentation om läget i viken visades av Sture.
Undersökningar, analys och åtgärder behövs. Lars, Jan-Erling och Sture kontaktar kommunen
i denna sak.
18. Nästa styrelsemöte 19/4 kl 15.
Sture Wingård

