Protokoll fört vid samhällsföreningen Framåt Kämpersviks årsmöte 090809
Plats: Skärgårdshuset i Grebbestad
Närvarande: 80 medlemmar
1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna till föreningens 63: e årsmöte.
2. Årsmötet ansågs utlyst enligt föreskriven ordning.
3. Styrelsen har fått frågor huruvida man har rösträtt om man inte betalat avgift för det
nya verksamhetsåret. Lars-Peter Thörefeldt förklarar att om man betalat för det gångna
verksamhetsåret, så har man rösträtt på årsmötet. Inga fler frågor.
4. Dagordningen godkändes. Önskemål framfördes dock om att fler dokument enligt
stadgarna skall ligga ute på hemsidan minst 7 dagar före årsmötet. Har man inte
Internet kan man bara kontakta någon i styrelsen, vi hjälper gärna till.
5. Jan-Erling Ohlsson valdes till mötets ordförande.
6. Monica Nielsen valdes till mötets sekreterare.
7. Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Samzelius och Lars Joelsson.
8. Årsberättelsen föredrogs och godkändes. På begäran presenterade sig styrelsens
medlemmar för årsmötet.
9. Den ekonomiska redogörelsen delades ut och föredrogs av kassören. Förhållandet att
utgifterna för grönytor, lekplats och badplats är dubbelt så höga som föregående år
beror på en medveten satsning på detta område. Dessutom har inte minst
arbetskostnaderna ökat. Redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Lars-Peter Thörefeldt och godkändes.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-2009.
12. Styrelsens budgetförslag för det nya verksamhetsåret delades ut och föredrogs av
kassören.
Lars ” Vicke” Ljunggren kunde meddela att de nya fotbollsmålen kommer att betalas
av Kämpersviks Hamn AB, vilket framkallade applåder. Vi tackar så hemskt mycket,
fotbollsplanen används flitigt så det är en mycket uppskattad gåva. De budgeterade
pengarna, 10 000 kronor, kommer att användas till upprustningen av Skredfors istället.
Där finns mycket att göra, men vi skall kontakta kommunen och försöka få också den
att satsa pengar till detta. Det är trots allt en kommunal badplats och styrelsen skall
utreda vilka avtal som eventuellt finns beträffande skötsel med mera.
Efter avslutad diskussion godkändes budgetförslaget.
13. Styrelsen hade föreslagit oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2009-2010
med 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild. Förslaget fastställdes av
årsmötet.

14. Olle Karsberg redogjorde för valberedningens förslag till styrelse. I enlighet med
valberedningens förslag valde årsmötet Elisabeth Carlsson, Lars Joelsson och Monica
Nielsen till ledamöter på 2 år.
15. I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet Harald Wiman och Reinhold
Geijer till suppleanter (fritidsboende) på 2 år.
16. Björn Bergqvist valdes till revisor på 2 år och Sara Reimbert till revisorssuppleant på
2 år.
17. Årsmötet omvalde Lars-Erik Norström och Olof Karsberg som valberedning på 1 år.
18. Sigge Gustafsson hade avlämnat och föredrog en slutrapport från arbetsgruppen för
Vik/Ejgdeprojektet. Han berättade om arbetsgruppens arbete från år 2004 fram till det
extra årsmötet i mars 2009 och uttryckte sin besvikelse över att föreningen dragit
tillbaka arbetsgruppens ansökan om rättsprövning hos regeringsrätten. Rapporten
föranledde inget beslut.
19. Styrelsen behöver hjälp vid våra festligheter och bad om frivilliga till en aktivitetsoch festkommitté. Marianne Gran och Jan Saxsäter ställer upp och Thomas
Andréasson utlovade välvilligt assistens från sin syster Paula Andréasson.
Styrelsen lyfte fram frågan om gång- och cykelvägen till Grebbestad. Vicke Ljunggren
informerade om att kommunen har en ambition att det skall vara en cykelväg genom
hela kommunen. Årsmötet önskade att föreningen fortsatt arbetar för att få vägen till
stånd och styrelsen fick i uppdrag att i detta syfte försöka förhandla med kommunen
samt berörda samhällsföreningar och markägare.
Styrelsen har noterat att det är svårt att få med alla ledamöter på styrelsemöten och de
förberedelsearbeten som behövs för att genomföra olika aktiviteter. Även om man bor
långt bort är det viktigt att någon gång vara med. Under diskussionen föreslogs bland
annat att styrelsen skall försöka utnyttja modern kommunikationsteknik via telefonoch datanätet Dessutom borde styrelsen försöka sammanträda i anslutning till
storhelger och semestrar när så många som möjligt kan närvara. Styrelsen anser att det
är viktigt att ha med fritidsboende men påpekar att styrelseuppdraget också kräver en
viss prioritering så att man kan vara med åtminstone någon gång utanför semestern, då
mycket av det praktiska arbetet utförs. Förslag väcktes om att upprätta en
telefon/maillista över frivilliga som kan tänka sig att ställa upp på diverse arbeten.
Kurt Levin och Claes Fritzon berättade som exempel att de målat bastun och att de är
beredda att ta ansvar för bastuns skötsel. Såväl styrelsen som årsmötet applåderade
detta initiativ och utsåg dem att under styrelsens överinseende utgöra bastukommitté.
Under diskussionen framkom dessutom önskemål om att lägga årsmöten på lördagar
istället för på söndag eftermiddag, då många måste åka hem. Styrelsen lovade att
beakta detta.
Sigge Gustafsson hade inlämnat och föredrog en motion angående i vilken
utsträckning föreningen skall hantera samhällsfrågor, (se bilaga). Av den följande
diskussionen kunde utläsas att en majoritet anser att föreningen i enlighet med dess
stadgar skall ”vara ett organ för kontakt mellan bofasta och fritidsboende samt att även

i övrigt verka för trivsel och sammanhållning i Kämpersvik. Föreningen skall vidare
arbeta aktivt för att tillvarataga Kämpersviks intressen i samhällsfrågor.”
Föreningen skall således vara en remissinstans och ha ett samarbete med kommunen i
frågor, som berör samhällets utveckling. När det gäller frågor, där olika uppfattningar
står mot varandra, är det bättre att varje enskild fastighetsägare eller en grupp av
fastighetsägare driver sin sak i eget namn. Det är viktigt att vi får information från
kommunen samt att vi gör denna information tillgänglig för våra medlemmar.
Styrelsen kan självfallet i sin roll som remissorgan bli föremål för kritik, men får som i
alla demokratiska församlingar då stå till svars inför årsmötet.
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte får ta beslut om eventuell ändring av stadgarna,
§1. Mötets mening nu är att föreningen fortsätter sitt arbete som förut.
20. Gösta Sundborg berättade om hur det var när han flyttade till Kämpersvik och att han
tyvärr nu anser sig så gammal så att han måste lämna sin stora trädgård och därmed
samhället.. Han tackade föreningen och styrelsen för allt arbete som gjorts.
Sigge Gustafsson tog upp avloppsfrågan. Vi vet inte så mycket mer än att anslutning
till det nya reningsverket är planerad till år 2014 för Kämpersviks del. Det är
antagligen också då kommunen tar tag i problemet med inläckage av dagvatten och
utläckage av avloppsvatten vid översvämningar nere i samhället. Styrelsen skall följa
den fortsatta utvecklingen.
Återvinningscentralen har sett bedrövlig ut nu i sommar. Vi får alla ta vårt ansvar och
påpeka för vänner och gäster att det inte är någon soptipp! Styrelsen skall undersöka
om det går att få fler tömningar under högsäsong. Kämpersviks Hamn AB sponsrar
med att bekosta sopkärl och tömning för denna. Vi tackar för detta.
Styrelsen har en uppmaning till alla medlemmar som har e-post: maila er adress till
Jan-Erling, janerling.ohlson@gmail.com eller Monica Nielsen,
nielsen.dahlquist@telia.com så blir det lättare för styrelsen att nå er.
Sigge Gustafsson meddelade att han önskade avgå ur styrelsen med omedelbar verkan.
Årsmötet beslöt att inte utse någon ytterligare ledamot då antalet fritidsledamöter skall
vara 1 – 4 och det under mötet framförts synpunkter på att styrelsen har onödigt
många ledamöter.
Mötet avslutades med ett varmt tack för alla goda insatser till Kenneth Alexandersson,
som tyvärr nu lämnar Kämpersvik.

Monica Nielsen sekreterare
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