Protokoll fört vid Samhällsföreningen Framåt
Kämpersviks årsmöte 20080802
Plats: På fotbollsplanen. Närvarande: 57 medlemmar enligt närvarolistan.
1. Mötet öppnas och ordförande Jan-Erling Ohlson hälsar alla välkomna. Han
informerar kort om:
Återvinningsstationen, att vi allihop måste hjälpas åt att hålla ordning
där.
5 kommuner från Lysekil till Strömstad arbetar med projekt integrerad
kustzonsplanering.
Under 2008 pågår en inventering av sjöbodar och bryggor i kustområdet från
Lysekil till Strömstad
Den kommunala båtbryggan är i behov av en renovering, förhoppningsvis
kommer en budget att läggas under 2009, enligt den kommunala hamnchefen på
Tanums kommun.
2. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i föreskriven ordning.
3. Dagordningen delades ut och godkändes.
4. Jan-Erling Ohlson valdes till mötets ordförande.
5. Till mötets sekreterare valdes Monica Nielsen.
6. Olof Karsberg och Marianne Ljungström valdes till att justera
årsmötesprotokollet.
7. Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2007-2008 delas ut och
redogjordes. Frågan ställdes om vad övriga kostnader anses vara, kassören
redogjorde för kostnaderna som bl.a. är annonseringar, lotterier, julgran,
belysningar m.m. Den ekonomiska redogörelsen godkänns.
9. Jan-Erling Ohlson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes.
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Rapporter:
Styrelsen fick i uppdrag från förra årsmötet att se över avloppsfrågan och
dagvatten som rinner ut i bäcken. Jan-Erling redogjorde för kontakten med
kommunens VA-kontor ang. breddning av avloppet vid hamnplanen, dessvärre
blir det nog inte bättre än så här innan det nya reningsverket på Nästegård
är i bruk. Enskilda avlopp är i behov av att separera dagvattnet från
avloppet. Lars-Erik Norström berättar mer om detta, troligen kommer vi att
få information i början av 2009 hur vi ligger till i tidsplanen.
Uppdateringen av hemsidan som Bo och Camilla Ljungström fick i uppdrag av
förra årsmötet att arbeta med. I dagsläget finns nu en helt ny hemsida. Bo
Ljungström berättar om deras arbete med att få igång den nya hemsidan där
han och Camilla vill ha hjälp från styrelsen och övriga föreningsmedlemmar
med information för att hålla hemsidan uppdaterad.
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Lars ”Vicke” Ljunggren redogjorde för hur det går med Kämpersviks Hamn AB:s
olika projekt. Gång- och cykelstig/vägen ligger på is då både markägare och
privatpersoner har överklagat. Kommunen driver frågan mot nästa instans.
Detaljplanen för Kämperöd 1:2 och 1:3 ligger nu hos kommunen för fortsatt
behandling. Kämpersviks hamn AB har fått till en kompromiss då det blev
väldiga protester på den förra detaljplanen. Nu är de tre hyreshusen på
ängen flyttade öster ut så att det inte kommer att störa utsikt för de
befintliga husen. Vicke hoppas att det kan tas beslut under början av 2009.
Ang. detaljplanen för Vik/Ejgde S:1 så meddelar arbetsgruppen att de
översände en överklagan till Miljödepartementet den 14/7 2007 och inget
beslut är ännu taget. Arbetsgruppen undrar nu om de återigen har mötets
förtroende att fortsätta. Arbetsgruppen fick fortsatt förtroende
ytterligare ett år. Förslag om att arbetsgruppen även kunde åta sig att
arbeta med Kämperöd 1:2 och 1:3, var ett önskemål som uppkom, eller att
bilda en ny arbetsgrupp för ovan nämna område. Inga beslut togs i frågan.
12. Olof Karsberg har på uppdrag av föregående årsmöte inkommit med förslag
på att ändra föreningens stadgar. I samråd med styrelsen presenterades ett
nytt stadgeförslag som nu ligger på hemsidan. Olof redogjorde för de
viktigaste förändringarna. Mötet beslutade att ändra förslaget på två
punkter:
- § 6 Antalet fritidsboende styrelseledamöter skall vara 1-4.
- § 13 Förslag till stadgeändring skall finnas till förfogande minst en
månad före årsmöte.
Styrelsens förslag är att de nya stadgarna träder i kraft med en gång, och
årsmötet antog förslaget (se nya stadgar på hemsidan).
13. Jan-Erling Ohlson omvaldes till ordförande på två år.
14. Förslaget från valberedningen är omval på Aage Nielsen, Nils Mattsson
och Per Jansson och de väljs av mötet till styrelseledamöter på två år till.
Styrelsen föreslår att vi redan nu väljer in 4 fritidsboende i styrelsen
enligt de nya stadgarna, vilket godkändes av mötet. Thomas Andréasson, Bo
Ljungström, Alexandra Magnusson och Sigge Gustafsson är fyra förslag.
Samtliga 4 invaldes i styrelsen.
15. Lars-Peter Törefeldt valdes till revisor på två år. Britt Andersson har
ett år kvar. Ett år kvar har revisorsuppleant Britt Signeböen.
16. Peter Samzelius och Anna von Elern valdes till styrelsesuppleanter på
två år.
17. Olof Karsberg och Lars-Erik Norström valdes till valberedning på ett år.
18. Inga inkomna motioner.
19. Enligt de nya stadgarna ska en budget läggas för kommande verksamhetsår
vid nästa årsmöte. Nils M. berättar lite om vad som kan tänkas ingå i
budgeten, reparationer, gräsklippning mm. Inga större utgifter som det
verkar nu.
Medlemsavgiften: Mötet beslutar att behålla avgiften 200 kronor/familj och
100 kronor/enskild. Man betalar för verksamhetsåret och inte kalenderår.
Avgiften bör anges i samband med utdelande av avier.
Årsmötet beslutade att familjeavgift ger 2 röster och enskild 1 röst.
20. Övriga frågor:
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Fråga om farthinder vid fotbollsplanen kommer upp igen och mötet beslutar
att styrelsen återigen tar upp denna fråga med vägverket. T.ex. avsmalning
av Viksvägen.
Dansbanan måste rivas och frivilliga ställer upp och gör detta söndagen den
3 augusti klockan 11.00.
En fråga om andra väg eller stugföreningar kan vara med på Kämpersviks
hemsida. Årsmötet beslutar att övriga föreningar knutna till samhället ska
ha tillgång till hemsidan om de så önskar.
Sanden vid Killebäcks badplats har nu körts ut av frivilliga och det som är
kvar kan nu hellre köras ner vid stentrappan istället.
Fågelsjön, föreningen är inte engagerad i denna, däremot finns det ju en
intresseförening för Ejgdetjärnet. Jan-Erling som är med i den berättar
lite mer, Ejgdetjärnsföreningen ser gärna att de får fler medlemmar och
sponsorer. Deras hemsida www.ejgdetjarnet.se är länkad från vår.
Mötet avslutas med att tacka Olof Karsberg för jobbet med stadgarna, Bo och
Camilla för jobbet med hemsidan. Ordföranden tackade styrelsen för ett
utmärkt arbete som nedlagts under verksamhetsåret. Ett speciellt tack till
Aage Nielsen för hans stora engagemang i föreningsarbetet.

Sekreterare var Monica Nielsen

....................................

Justerat av Olof Karsberg

....................................

Justerat av Marianne Ljungström ....................................
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