Minnesanteckningar styrelsemöte, Föreningen Framåt Kämpersvik
Datum: 20210516
Tid: 15.00
Närvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Nils Mattsson,
Tove Nordhvalen, Peter Samzelius, Martin Sterner, Klas Tollbo, Sture Wingård ,
Sara Reimbert Westlund.

Dagordning enligt nedan:
1. Blomsterängen: Information och skötselplan. Vägen.
2. Ny parkområdet på hamnplan: Information om gräsmatta, bänkar samt senar
stensättning. Vi behäver en skötselplan, mest aktut bevattning.
3. Parkering: Diskussion om tidsbegränsning samt ordna skyltar för detta. Sätta upp Pskylt på fotbollsplan samt ordna en skylt med långtidsparkering. Kolla gärna
långtidsparkeringen i Sannäs som ligger längre ifrån samhället än vår vid
fotbollsplnen.
4. Stenbordet till Bertils minne.
5. Bastun: Nytt aggregat. När skall vi öppna bastun på lördagar?
6. Gräsklippning: Information.
7. Midsommar: När skall vi ta beslut? Ev en stång på hamnplanen som förra året.
8. Loppis: marknad?
9. Almanacka: Sara visar.
10. Höjning av vägen. Sture informerar om brevväxling med trafikverket.
11. Lekplatsen: Blir det någon klätterställning som utlovats.
12. Kläder: utförsäljning?
13. Ny styrelsmedlem: Nu ledamot när Monica avgår. Förslag till valberedningen. Ny
sekreterare behövs.
14. Hopptornet. Information.
15. Badbryggan.
16. Tabata i sommar med Johanna.
17. Efterarbete av arbetsdagen.
18. Övriga frågor.

1.
En ny blomsteräng har anlagts i anslutning till hamnplan. Den sköts av en grupp som
består av Tyrone, Petra, Anna M och Anette L. Tyrone är sammankallande. Kommunkontakt
är Lena P.
Mötet tog beslut om att vägen som funnits där ängen anlagts skall vara kvar.

2.
Gräs har köpts in och rullats ut på hamnplan. Gräset måste bevattnas de kommande
tre veckorna. Peter ansvarar för att fördela bevattningsuppgiften.

3.
Förslag om att sätta upp en skylt med tidsbegränsning 6 tim på den nya parkeringen
vid hamnplan. Förslag också om att tilläggsskylten endast skall sitta uppe sommartid. Peter
tar kontakt med Harriet på kommunen angående tilläggsskylt.
Peter undersöker samtidigt hur kommunen ställer sig i frågan om tilläggsskylt för
tidsbegränsning, samt parkering av husbilar, på parkeringen på fotbollsplan.
4.

Peter har allt som behövs, han inväntar att Anette L tar kontakt för hur, var och när.

5.
Nytt aggregat är beställt. Bastun är fortfarande stängd för allmänheten på lördagar.
Beslut om att öppna bastun tas efter 1 juni.

6.

Anställd hos Peter sköter gräsklippningen i sommar. Peter fakturerar föreningen.

7.
Mötet beslutar att det inte blir midsommarfirande på fotbollsplanen i år heller. Vi
kommer att resa en midsommarstång på hamnplan (Tyrone fixar alla tillbehör till stången).
Klädning av midsommarstången kl. 18.00 dagen före midsommarafton.

8.

Vi avvaktar beslut.

9.
Mötet beslutade att temat för 21/22 års almanacka skall vara ”Aktiviteter”. Tove
ansvarar för denna. Förslag till kommande tema var ”Verksamheter förr och nu”

10. Sture sammanfattade svar från trafikverket. Det vi kan göra nu är att notera tidpunkt,
vattennivå och typ av problem vid varje högvattentillfälle. Skicka till Sture som
sammanställer. Om ett år kan vi påminna trafikverket igen.
Rapport om vattenkvalitén i viken har utlovats av kommunen – Sture kontaktar David Holm
från kommunen igen.

11.

Avvaktar till nästa möte.

12.

Avvaktar beslut.

13. Förslag till valberedningen vad gäller de två vakanta platserna för ledamöter i
styrelsen: Karolina och Tove. Förslag till valberedningen vad gäller två nya suppleanter: Eva
Melin och Mikaela Knutsson (ställ frågan till dem först).

14.

Kommunen bygger ny trappa samt förlänger hopptornet.

Vi behöver mer sand till Skredfors. Mötet bestämde att beställa det genom Peter. Nils
skickar kopia till Peter på förra räkningen som underlag till beställning.

15.

Badbryggan i Killebäck skall läggas i. Lars ringer Johnny om detta och bestämmer tid.

Tyrone fixar skylt angående rastning av hundar på stranden.

16. Johanna kommer att hålla i Tabata i år också. Johanna tar inte själv betalt utan hela
behållningen går till Föreningen.

17.

Tyrone ser till att säckarna hämtas upp av kommunen.

Vi har fortfarande arbete kvar med att lägga tidningar och täckbark, samt rensa ogräs.
Styrelsen tar en arbetsdag en helg framöver.
Anette fixar skyltar till blommor och bastu.

18.

Nästa styrelsemöte bestämdes till söndag 20 juni kl 15.00.

Årsmötet bestämds till lördag 31 juli kl 17.00.

………………………………………………………

…………………………………………………….

Vid pennan
Sara Reimbert Westlund

Justeras
Lars Joelsson, ordförande

