Protokoll styrelsemöte, Föreningen Framåt Kämpersvik
Datum: 20201122
Tid: 15.00
Närvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Kia Berggren, Nils Mattsson,
Tove Nordhvalen, Peter Samzelius, Martin Sterner, Klas Tollbo, Sture Wingård ,
Sara Reimbert Westlund

§1

Ordförande öppnade mötet.

§2

Till sekreterare för mötet valdes Sara Reimbert Westlund.

§3

Dagordning enligt nedanstående:
1. Ny vice ordförande
2. Adventsfirande
3. Omvandling av parkeringen till parkområde
4. Klätterställning till fotbollsplan
5. Minnesmärke Bertil på fotbollsplan
6. Bastu
7. Trafik
8. Rapport vattenkvalitet
9. Tröjor, kepsar mm
10. Övriga frågor

§4

Fråga 1: Mötet fastslog Sara Reimbert Westlund till ny vice ordförande.

§5 Fråga 2: Adventsfirande genomförs 28 november kl 17.00 men i annorlunda form med
hänsyn till restriktioner med avseende på Covid 19. Vi ställer ut flera bord och stolar med
tillräckligt avstånd mellan stolarna. Varje bord får en termos med glögg, engångsmuggar och
godis i papper. Marschaller tänds och belysningen i flaggstången hängs upp. Lars ringer och
trycker på angående flaggstångsbelysningen som är på lagning sedan januari 2020 – begär
ersättningsbelysning om den inte är klar. Nils köper glögg och godis. Vi träffas kl 16 för att
hämta bord och stolar och ställa allt i ordning. (Efter mötets avslutande kom nya
restriktioner angående Covid 19 vilket gör att vi ställer in adventsfirandet helt och hållet).
§6 Fråga 3: Vi avvaktar arbetet med att göra om parkeringen till parkområde tills
kommunen har byggt den nya parkeringen. Efter det tar vi beslut om vad som skall göras och
i vilken ordning. Nils påminner om att få in räkningar för redan utfört arbete och materiel på
fotbollsplan och på hamnplan, samt för gräsklippning. Peter har köpt in ekstockar till bänkar.

§7 Fråga 4: Det är bestämt att kommunen skall stå för en klätterställning på fotbollsplan, i
tillägg till den kompisgunga som redan är på plats. Monica, Kia och Elisabeth har varit i
kontakt med kommunen om detta. Kia bevakar att det sker.
§8 Fråga 5: Det är sedan tidigare beslutat att sätta ett stenbord till minne av Bertil
Joelsson på fotbollsplan. På bordet fästs en kopparplatta med en minnestext om Bertil.
Utseende och placering av bordet tar trädgårdsgruppen ansvar för (Anette, Eva, Peter).
Invigning av minnesmärket sker till våren, och i samband med den döper vi också
fotbollsplan till Bertilsvallen.
§9 Fråga 6: Mötet beslutar att det inte längre är allmän bastu på grund av den rådande
smittspridningen av covid 19. Vi hyr dock ut bastun som vanligt.
Kaminen i bastun behöver bytas ut, den har börjat gå sönder och det läcker in rök. Peter ber
Raymond beställa en ny – en lika stor men med tjockare plåt. Lars fixar en skylt ”Endast
sötvatten” att sätta upp i bastun.
§10 Fråga 7: Angående trafik genom samhället och hastighetsbegränsning står kommunen
fast vid 40 km/h. Peter har varit i kontakt med Harriet på kommunen som har lovat att
beställa skyltar (blå) med rekommenderad hastighet 30 km/h.
§11 Fråga 8: Sture redogjorde för möte med David Holm från kommunen angående
vattenkvalitén i viken. Rapport väntas från David, Sture bevakar. Sammanfattande slutsats är
att kvalitén på vattnet påverkas av jordbruk, utsläpp från enskilda bostäder samt utsläpp
från vattenreningsverket. Kommunen kommer inte att åtgärda detta på något sätt, mer än
att arbeta för att utsläpp från vattenreningsverket vid breddning (då orenat vatten släpps ut
vid överbelastning eller stopp) släpps ut längre ut och på större djup än vad det görs idag.
Sture tar reda på hur ofta breddning sker.
Flytbryggor, vågbrytare och bottens naturliga topografi påverkar vattencirkulationen
negativt vilket också är en orsak till försämrad vattenkvalité.
Mötet bestämde att förningen skall ställa frågan till kommunen om högvatten gör att
pumpstationen breddar, och hur planen ser ut för att färdigställa avloppet för att förhindra
att dagvatten inte går ut i avloppsvattnet vid högvatten och mycket regn.

§12 Fråga 9: Det bestämdes att föreningen i fortsättningen endast skall ha ett lager med
kepsar och mössor till försäljning. Övrigt (tröjor, t-shirts mm) får var och en själva köpa av ett
företag som anlitas till ändamålet (Erik R). Föreningen får 15% av försäljningsvärdet. Länk
kommer att finnas på hemsidan.
§13 Fråga 10: Övriga frågor:

Gräsklipparen är inlämnad för att bedöma om det är värt att laga den. Nils och Tyrone
bevakar det.
Information från Tyrone om att det ligger en kanot vid Ejgdetjärnet som man kan få låna om
man vill. Det kommer också att byggas två bryggor i tjärnet – en mitt i tjärnet och en vid
vindskjulet.
Vi sätter av en dag till våren för att rensa rabatterna på hamnplan och på fotbollsplan.
Föreningen köper in en högtalarpuck för bra ljudkvalité vid våra digitala möten. Nils och Lars
tittar på det. Lars skapar också ett konto i Microsoft Teams för att underlätta digitala möten.
Nästa möte kommer vi att ha någon gång i slutet av januari – preliminärt den 24 januari kl
15.00.
§14 Mötet avslutas.

………………………………………………………

…………………………………………………….

Vid protokollet
Sara Reimbert Westlund

Justeras
Lars Joelsson, ordförande

