
2020-05-24 

 

Styrelsemöte Samhällsförteningen Framåt Kämpersvik 

Plats : Gula garaget kl 15 00. 

Närvarande : Nils, Carolina, Peter, Lars, Sture, Jan-E, Tyrone och Klaes på skype. 

1/  Sommaraktiviteter:  Midsommarfirandet på Fotbollsplan samt Loppis på hamnplan läggs 

på is tillsvidare. Förslag finns om att enbart sätta upp en midsommarstång på hamnplan. 

Beslut : Att: Allt beror på Corona-läget föreningen avvaktar Folkhälsomyndighetens råd. 

 

2/ Almanacka :  Ligger på tryckeriet  

Beslut : Att:  Inväntar klartecken från Tryckeriet. 

 

3/ Sommarbiblioteket kommer att fungera som vanligt i busskiosken. 

Beslut : Att:  Elisabeth har lovat att ta hand om bokhanteringen. 

 

4/ Sommarbrevet ska iordningställas. 

Beslut : Att : Lars och Nils sammanställer och distribuera sommarbrevet. 

 

5/ Till Minne av Bertil Joelsson, det finns avsatt medel  för att hedra Bertil och hans mångåriga arbete 

inom Framåt. 

Beslut  : Att: Lars och Nils tar fram förslag. 

 

6/ Lekutrustning på Fotbollsplan, Elisabeth och Monica har haft möte med kommunens 

representanter på plats. 

Beslut : Att: Tanums kommun ordnar lekredskap till hösten. 

 

7/ Diskussion uppkom gällande antalet styrelseledarmöter i samhällsföreningen,  

diskussionen avsåg att dra ner på antalet ledarmöter i styrelsen. 



Beslut : Att: komma med förslag till årsmötet. 

 

8/ Styrelsen söker en facebook ansvarig. 

Beslut: Att: Lars och Elisabeth ska jobba med frågan. 

 

9/ : Allmän Bastu och uthyrning av bastun under Corona-tider. 

Beslut : Att: Styrelsen beslutade att följa folkhälsomyndighetens råd och invänta kommande 

råd. Längre fram på sommaren kan finnas möjligheter att hyra för slutna sällskap. Uthyrning, 

medlemmar 200 kr. 

 

10/ : Bastukaminen i föreningens bastu behöver bytas ut. 

Beslut: Att: Styrelsen utsåg Peter att undersöka vad som finns på marknaden och komma 

med prisförslag. 

 

11/: Angående gräsklippning på föreningens gräsytor. Kontakt har tagits med kommunen om 

att bistå med gräsklippningen, tyvärr får vi inget gensvar från Tanums kommun. Peter kom 

med förslag att anställa en yngling tillsvidare. 

Beslut : Att: Uppdra åt Peter att ta kontakterna, och att föreningen tar kostnaden för arbetet 

och hyra av klippare. 

 

12/: Föreningens traktorklippare har många fel och brister som måste åtgärdas eller skrotas. 

Beslut : Att: Uppdra åt Tyrone att undersöka om traktorklipparen  kan åtgärdas och komma 

med förslag. 

 

Vid Pennan 

Jan-Erling 

 

 

 



 

 

  

 


