
Protokoll fört vid föreningen framåts årsmöte den 04082012 
Närvarande: Ca 45 medlemmar. 

Plats: fotbollsplanen 

 

Håkan Kellgren från fiberföreningen informerar om deras arbete. Läs mer på hemsidan. 

Thomas Ehrencrona informerar om hans byggprojekt på Halsvik, detta går också att läsa mer 

om på hemsidan. 

 

 

 Årsmötet öppnas och alla hälsas välkomna. 

 Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

 Dagordningen godkänns 

 Jan-Erling Ohlson valdes till mötets ordförande. 

 Monica Nielsen valdes till mötets sekreterare. 

 Till att justera dagens protokoll valdes Olof Karsberg och Christer Thunarf. 

 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

 Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret godkändes. 

 Björn Bergqvist läste upp revisionsberättelsen som godkändes av mötet. 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 Jan-Erling Ohlson omvaldes till ordförande på två år. 

 Peter Samzelius, Nils Mattsson, Aage Nielsen och Thomas Andréasson omvaldes till 

styrelseledamöter på två år och Evy Moen blev nyvald ledamot på två år. 

 Martin Sterner valdes in som styrelsesuppleant och Magnus Danielsson blev omvald, 

båda på två år. 

 Till revisor på två år omvaldes Lars-Peter Törefeldt. 

 Till ny valberedning på ett år valdes Claes Fritzon och Jan Saxsäter, Jan är 

sammankallande. 

 Jan-Erling rapporterar om tele/Tvmastens flytt. Vi har fått igenom att flytta den 150-

200 meter från bebyggelse samt att det inte skulle bli någon väg. Nu har det kommit 

till vår kännedom att det trots detta är inritat en väg på kartan, det finns heller ingen 

tidsplan när detta sker men vi följer detta. 

Föreningen vill flytta parkeringen samt ordna en sommarparkering på fotbollsplanen, 

Kommunen vill vänta till VA-arbetet kommer igång. Det finns ett stort behov av det 

då det visat sig att man har fått parkeringsböter, eftersom man inte får stå längre än 24 

timmar på hamnplanen. Styrelsen får i uppdrag att återigen ta upp detta med 

kommunen och begära längre parkeringstid. 

Kontakt har tagits med trafikverket ang. trafiksituationen i Kämpersvik. Dom anser att 

vägen är för smal för att sätta upp farthinder, vi hade önskat att få träffa dem 

personligen men någon hade varit här utan att vi visste det. Stämman ger styrelsen i 

uppdrag att jobba vidare med detta och något måste göras innan något allvarligt 

händer. Viktigt att alla tänker på detta och även påminner vänner och bekanta som 

kommer att ta det försiktigt på våra vägar. 

Vi har gjort en skrivelse till kommunen ang. badplatsen i Skredfors och vi har haft 

personlig kontakt, men det finns inga pengar att rusta upp badplatsen med. Den anses 

vara för liten för att göra mer än det allra nödvändigaste anser kommunen. Förslag 

kommer upp med att om kommunen står för material så kanske en badplatsgrupp kan 

ställa upp och göra arbetet. Styrelsen får i uppdrag att i första hand kontakta 

kommunen igen och att vi sedan kan gå vidare med egna resurser om det inte blir 

respons hos kommunen. Kontakta Hamn & sjö som brukar vara här på vårkanten. 



Pumpstationen i Killebäck kommer att vara under mark tack vare boende och 

föreningen som har påkallat önskemål om detta. 

 

 Övriga frågor: 

Klagomål framförs att årsmötet ligger för sent. Vi följer stadgarna men det anses 

ändå vara att många har åkt hem. Återigen förklarar vi att vi i styrelsen också är 

bortresta och har semester ibland, och att så många som möjligt vill kunna vara 

med. Olof Karsberg kommer med förslaget att vi skall alternera så tidigt som 

möjligt ena året och senarelägga det andra året. Stämman beslutar att det får bli så. 

Förslag på 5 knop i viken. Vi har ju arbetat med detta förut och vi fick rådet att 

sätta upp skyltar, men det kostade alldeles för mycket tyckte vi då. Nu är behovet 

stort anser mötet och vi skall kolla upp detta igen. Vi lägger ut på hemsidan en 

uppmaning att ta det lugnt även i viken. 

Jan-Erling önskar mer hjälp av frivilliga till både gräsklippning och 

midsommarfirandet 2013. Lista ligger på en bänk att skriva upp sig på efter mötet 

eller kontakta någon i styrelsen. 

Budgetförslaget för nästa år. Nils redogör och förklarar och den godkänns av 

stämman. 

Årsavgiften som är 300 kronor per familj och 150 kronor per enskild och 

styrelsens förslag är att den skall vara oförändrad. Stämman följer styrelsens 

förslag. Det informerades om att 142 familjer är medlemmar, vilket innebär att ca 

50 % av möjliga medlemmar. 

 

 

Stämman tackar styrelsen för ett gott arbete, en stor eloge till Lars Joelsson som hela 

tiden ser till att hemsidan är uppdaterad. 

 

 

Mötet avslutat 

 

 

 

Sekreterare: Monica Nielsen  Ordförande: Jan-Erling Ohlson 

 

 

 

Justerat av: Olof Karsberg och Christer Thunarf. 

 


