
Protokoll extra styrelsemöte, Föreningen Framåt Kämpersvik 

Datum: 20190718 

Tid: 10.00 

Närvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Nils Mattsson, Peter Samzelius, Sara Reimbert 

Westlund 

 

§1 Till ordförande valdes Lars Joelsson. Ordförande öppnade mötet. 

 

§2 Till sekreterare valdes Sara Reimbert Westlund 

 

§3 Dagordning fastställdes enligt nedanstående: 

1. Loppis 

2. Musikkväll 

3. Båtkärror på parkeringen 

4. Dans på hamnplan 

5. Möte med kommunen 

6. Gräsklippning 

7. Motion angående hundbad inför årsmötet 

 

§4 Fråga 1: Praktiska ting inför loppisen 18 juli behöver ordnas, som exempelvis att hämta 

bord och att namna dessa. Lars, Tyrone och Nils verkställer. 

 

§5 Fråga 2: Stolar måste upp till garaget. Lars, Tyrone och Nils ordnar med det samtidigt 

som de hämtar borden till loppisen. 

 

§6 Fråga 3: Det står båtkärror och bilkärror på parkeringen och på gräset bredvid 

parkeringen, vilket hindrar gräsklippning och tar plats för bilar. Tyrone meddelar Harriet på 

kommunen om dessa kärror. 

 

§7 Fråga 4: Det diskuterades alternativ plats att ha bryggdansen om det skulle regna och 

blåsa. Ett förslag är Gården. Peter undersöker om det är möjligt, och eventuell kostnad för 

det. Föreningen står för kostnaden för PA anläggningen. 

 

§8 Fråga 5: Ordförande informerade om att det en vardag i september kommer att vara 

ett styrelsemöte tillsammans med Daniel Monus från Tanums kommun. Mötet kommer att 

behandla frågorna om lekplatsen, parkeringen och blomsterängen. 

  



§9 Fråga 6: Gräsklippningen fungerar ej som det är idag. Beslut togs om att revidera listan 

så att alla som är med på listan kan och vill klippa. Nils tar upp detta med Jan-Erling. Beslut 

togs också om att ha en genomgång med alla på den reviderade listan om vilka områden 

som ska klippas. Lars och Nils gör en karta som markerar de aktuella områdena. Vidare 

beslutade mötet att skicka sms till den som ska klippa varje vecka som en påminnelse, Nils 

frågar Jan-Erling om han kan ta på sig den uppgiften. 

 

§10 Fråga 7: Motion till årsmötet angående hundbad på norra stranden i Killebäck. 

Styrelsen har noggrant diskuterat frågan och lagt mycket tid på den för att kunna ge ett 

förslag till årsmötet med respekt för de som står bakom motionen. Styrelsen har pratat med 

kommunen, läst detaljplanen för området och läst kommunens lokala ordningsföreskrifter 

för att få klarhet i vad vi som förening har möjlighet att göra. Det visar sig att den norra 

stranden i detaljplanen är avsedd som ett hamnområde, vilket innebär att vi som förening 

inte får göra något med den. Föreningen kan alltså inte behandla motionen, och styrelsen 

rekommenderar därför att motionen avslås av årsmötet. 

Styrelsen utredde också ingående huruvida hundar är tillåtna på de platser som i 

detaljplanen är avsedda som badplats. Efter att ha läst kommunens lokala 

ordningsföreskrifter står det klart att föreningen även vad gäller dessa områden är utan 

makt att bestämma något. Styrelsen rekommenderar motionären att lämna  

medborgarförslag till Tanums kommun. 

 

§11 Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………. 

Vid protokollet Justeras 

Sara Reimbert Westlund Lars Joelsson, ordförande 

 

 

 

 

 


