Protokoll fört vid föreningen framåt Kämpersviks årsmöte 030813
Närvarande: cirka 60 medlemmar.
Plats: Lars Joelssons garage.






















Årsmötet öppnas av vice ordförande Lars Joelsson.
Årsmötet anses vara utlyst såsom stadgarna föreskriver.
Dagordningen godkändes.
Lars Joelsson valdes till mötets ordförande.
Till mötets sekreterare valdes Monica Nielsen.
Till att justera dagens mötesprotokoll valdes Klas Tollbo och Olof Karsberg.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. Svar på frågan
hur många medlemmar föreningen har så är det svårt att veta exakt då det finns 185
inbetalningar, men det är inte klart om det är familj eller enskild samt att en del betalar
in mer än vad medlemsavgiften är.
Kassör Nils Mattsson läser upp den ekonomiska redogörelsen som godkänns.
Lars-Peter Törefeldt läser upp revisionsberättelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Samtliga avgående styrelseledamöter ställer upp på omval. Mötet väljer att Lars
Joelsson, Elisabeth Carlsson, Klas Tollbo och Monica Nielsen sitter i ytterligare två år.
Anna von Elern och Reinhold Geijer omvaldes till styrelsesuppleanter på två år.
Björn Bergquist valdes till revisor och Sara Westlund-Reimbert valdes till
revisorsuppleant, dessa är också valda på två år.
Valberedningen fick förnyat förtroende, Claes Fritzon och Jan Saxsäter, där Jan är
sammankallande.
Rapporter: Annette Lehto och Eva Mattsson informerade om trädgårdsjuntans arbete.
Det har blivit jättefint på hamnplanen men dom tar gärna emot hjälp med rensning och
vattning om någon känner för att hjälpa till.
Det meddelas att pumphuset vid Killebäck skall byggas i höst och att det kommer att
grävas ner.
Kurt Levin berättar om arbetet med bastun. Han är nöjd med hur den är just nu men
tillägger att en trappa till nya omklädningsrummet kommer att byggas i höst.
Inga inkomna motioner.
Övriga frågor: Cykelväg efterfrågas och det vill ju även vi i styrelsen ha, men det är
ju främst en uppgift för kommunen att ta ställning till. Vi får hoppas att det inte ligger
för långt bort i tiden att det blir av.
Hastigheten är som alltid uppe på våra möten och det påpekas att det är konstigt att det
inte är 30 km förbi lekplatsen och vi berättar om våran kontakt med trafikverket
att ”det är raksträckan som uppmuntrar att köra för fort” samt att vi inte får lov att
sätta upp några farthinder.
Budgetförslaget efterfrågas. Nils redogör och förklarar att det är svårt att budgetera för
kommande år då t.ex. sponsorpengar inte är något man kan veta om i förväg. Kassören
föreslår också en oförändrad medlemsavgift för kommande år. Det godkänns,
medlemsavgiften förblir 300 kronor per familj och 150 kronor för enskild medlem.
Mötet avslutas och Lars Joelsson tackar för visat intresse.

Inbjudna gäster var Håkan Kellgren från fiberföreningen. Han svarade på de många frågorna
som var och framförallt ville han tala om att det inte är för sent att gå med. Mer information
och frågor och svar finns att läsa på hemsidan.
Christer Magnusson, Jens Barnevik och Ulf Lilja representerade Kämpersviks Hamn AB och
berättade om deras olika projekt i samhället. Styrelsen och ägarna tycker lite olika och vi är
rädda för att dessa åtta sjöbodar kommer att hindra utsikten och minska tillgängligheten till
sjön. Det framförs åsikter och önskemål om att det inte skall byggas höga staket som stör
utsikten. Det lovar ägarna och de lovar också att ingen bom kommer att sättas upp. För att få
ner trafiken så är det ju bra att man kan hyra sin sjöbod för att ha sina saker i menar Christer
Magnusson. Sjöbodarna kommer bara att vara till uthyrning och det kommer att finnas
möjlighet till fem gästbåtplatser och det uppskattas verkligen.
Detaljplanen för Kämperöd 1:3 ligger nu på utställning på kommunhuset och ägarna hoppas
på att allt är klart vid årsskiftet så att bolaget kan diskutera hur de skall gå vidare. Deras vision
och önskan är att med långsiktig planering se till att Kämpersvik utvecklas varsamt.

Monica Nielsen sekreterare……………………………………………………………………...
Klas Tollbo justerare……………………………………………………………………………..
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