
Styrelsemöte Föreningen Framåt 2014-05-17 

Närvarande: Jan-Erling, Lars, Klas, Elisabeth, Magnus, Aage och Reinhold. 

§1 Val av ordförande: Jan-Erling Ohlson 

§2 Val av sekreterare: Lars Joelsson 

§3 Gräsklippning: Lista finns. 

§4 Almanacka: Lars har gjort en almanacka som presentarades och godkändes. 

§5 Strandstädardag: Elisabeth ansvarar för arbetsfördelningen som utgår från hamnplanen. Lars 

annonserar på hemsidan. Jan-Erling gör en affisch och sätter upp denna på hamnplan samt 

sommarstugeområdena. Aage och Elisabeth ordnar kaffe och kaffebröd. Elisabeth köper in nya 

termosar då de gamla inta håller värmen. Aage har ordnat sopsäckar.  

§7 Badplatsen  Killebäck: Aage kontaktar Jonny för isättning av bryggor. Jan-Erling kontaktar 

Hamnvärden Peter Samzelius om varningsbojarna som Moser och Lekting har utlovat. Vi har beställt 

sand till stranden. 

§8 Badplatsen Skredfors: Extra sand är beställt. Badhyttens syll är rutten. Vi bestämmer att lägga ut 

arbetet på extern hantverkare. Jan-Erling hör sig för. 

§9 Flaggstång på fotbollsplan: En ny flaggstång är inköpt. Tyrone och Jan-Erling förbereder med att 

gräva och gjuta fundamentet. Ev kommer man att anlita en grävmaskin. 

§10 Midsommar: Vi skall ha ett nytt möte innan midsommar men vi förbereder redan nu att ordna 

vinster. Tavlan från förra året är kvar. Elisabeth frågar Alexandra om vi kan lotta ut den igen. 

Elisabeth frågar sportshopen om de kan skänka något, Reinhold skänker ett multiverktyg. Jan-Erling 

ordnar en flora- och fågelbok samt frågar Håkansson om han kan skänka kräftor annars köper vi av 

Tore. Nils ordnar flaggor och tombola. Aage ordnar Korv, kaffe, bullar och dricka. 

§11 Sommarbrev: Elisabeth skriver brevet med inbetalningskort och ordnar tryckning. Styrelsens 

medlemmar hjälps åt att dela ut brevet i brevlådorna 1-2 veckor för midsommar. 

§12 Fiber: Lars och Magnus informerar om att det snart är dags att starta upp fibern 

§13 Länsstyrelsen avslag av vårt överklagande: Jan-Erling har varit i kontakt med Tanums kommuns 

planeringschef som inte sett våra skrivningar. Han vill att vi skriver på nytt till kommunen. Jan-Erling 

skickar vårt överklagande till kommunens planeringschef. 

§14 Årsmöte: Vi beslutar att ha årsmötet den 2:a augusti. Vi försöker bjuda in en politiker från 

kommunen som är insatt i bygg- och planregler samt tjänsteman från länsstyrelsen. Jan-Erling 

kontaktar vederbörande. 

§15 Loppis: Loppis kommer att bli den 17:e juli. Jan och Inger Staxsäter ansvarar. 

§ 16 Berättarkväll: Vi siktar på att ordna en berättarkväll kl. 18 samma dag som loppis. Vi försöker att 

bjuda in den marina nationalparkens chef Anders Tysklind. Jan-Erling kontaktar honom. Ett alternativ 

är också att åter bjuda in Mats Ulmestrand om inte Tysklind kan. 



§17 Sandlådan vid fotbollsplan: Leksakerna är trasiga eller borta. Elisabeth köper nya. 

 

 

 

Lars Joelsson    Jan-Erling Ohlson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 


