Protokoll fört vid samhällsföreningen Framåts årsmöte 100805
Närvarande: 45 medlemmar.
Plats: Fotbollsplanen.
• Ordförande Jan-Erling Ohlson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
• Årsmötet anses vara behörigt utlyst, men valet av dag kritiseras. Det skall
helst vara en lördag och styrelsen tar till sig detta.
• Dagordningen godkändes.
• Jan-Erling Ohlson valdes till mötets ordförande.
• Till mötets sekreterare valdes Monica Nielsen.
• Till att justera dagens protokoll valdes Sara Reimbert-Westlund och
Reinhold Geijer.
• Styrelsens verksamhetsberättelse som har delats ut tidigare godkändes
med tillägget att fotbollsmålen också skulle varit med i denna.
• Nils Mattsson redogör det ekonomiska läget samt gör ett bokslut för
verksamhetsåret. Vi ligger 25 000 redan, men det har varit mycket utgifter.
Exempelvis 52 000 på lekplats, badplatser och grönytor samt 25 000 till
målen. Dessa dokument skall också läggas ut på hemsidan enligt
stadgarna.
• Björn Bergquist läser upp revisionsberättelsen och denna godkändes av
årsmötet.
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
• Nils Mattsson drar i korthet budgeten för det nya verksamhetsåret.
Intäkter beräknas bli 65 000. Utgifterna beräknas bli större, 55 000 till
lekplats, badplats och grönområden, 15 000 till administration och
hemsida och 15 000 till övrigt. Denna godkänns av årsmötet.
• Medlemsavgiften diskuteras. Med tanke på vår budget för nästa år så
beslutas det att medlemsavgiften skall höjas till 150 kronor per enskild

och 300 kronor per familj. Detta gäller från 2011, de som redan har
betalat berörs inte av höjningen.
• Val av ordförande. Jan-Erling Ohlson omvaldes till ordförande på 1 år.
• Peter Samzelius ersätter Per Jansson medan Nils Mattsson, Aage Nielsen,
Alexandra Magnusson och Thomas Andréasson omvaldes till
styrelseledamöter på 2 år.
• Anna von Elern omvaldes som styrelsesuppleant. Nyval på Magnus
Danielsson.
• Lars-Peter Thörefeldt omvaldes som revisor på 2 år.
• Valberedningen omvaldes, Olof Karsberg och Lars-Erik Norström sitter i
1 år.
• Jan-Erling rapporterar om det kommande arbetet med avloppet i
Kämpersvik. Det har länge varit problem med dagvattnet i samhället och
nu måste det breddas. Detta kommer att ske under två veckor i oktober
och då måste vägen stängas av. Kommunen har förslag på alternativa
vägar, men önskan är att så många som möjligt kan parkera vid
fotbollsplanen. Mer information kan man få av Naim Berischa tele: 0525183 91.Jan-Erling har försökt att få hit projektledningen för reningsverket
för att få mer information om det arbetet, och anslutningstider vet vi inget
om.
• Styrelsen har ett förslag att verksamhetsberättelsen enbart kommer att
finnas på hemsidan. Den som vill ha den skriftligt kontaktar bara någon i
styrelsen. Önskan om att den skall sättas upp på anslagstavlan kommer
också att tillgodoses. Jan-Erling berättar också om våra skrivelser till
kommunen angående badplatsen i Skredfors, kommunbryggan,
belysningen och avloppsbristerna. Vi kommer att hålla en tät kontakt med
kommunen om dessa frågor även i fortsättningen.
• Inga inkomna motioner.
• Övriga frågor: Almanackan blev ju succé, och intresse finns att vi skall
göra om det. Tips om att vi kan ha olika teman år efter år. Bilder tar vi
gärna emot och tanken är att man skall kunna göra en beställning på
hemsidan så småningom.

Vissa anser att det är problem med husbilar som parkerar i Skredfors och frågan
kommer upp om föreningen kunde ta någon avgift för att de står där. Mötet
anser inte att problemet är så stort ännu med dessa som tillfälligt övernattar.
Olika parkeringsmöjligheter diskuteras.
Lars Vicke Ljunggren berättar lite om Kämpersviks Hamn AB arbete vid
fotbollsplanen. Han uppmanar alla till att bli bättre på att sopsortera, tänka på att
platta till förpackningarna och framförallt: återvinna rätt!
Peter Samzelius får beröm för allt arbete han har lagt ner på den nya hemsidan.
Styrelsen vill tacka Kurt Levin och Claes Fritzon för allt dem gör ute med
bastun samt ett stort tack till Jan och Inger Saxsäter som varje år arbetar hårt
med loppisen.
Årsmötet tackar även styrelsen för allt arbeta som vi lägger ner på att
Kämpersvik skall vara ett fint och trevligt samhälle.
Mötet avslutas.
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