
Protokoll fort vid samhallsforeningen Framats arsmote den 3/8 2021 

I Plats: fotbollsplanen i Kampersvik. 

i r. Narvarande: Cirka 40 medlemmar. 

: : Innan motets oppnande sa mindes vi de Kampersviksbor som gatt bort under aret. 

Ordfbranden informerade sedan om att det nu bor 132 personer i Kampersvik med omnejd som ar 
I over 16 ar. 

I : • Motet oppnas och alia halsas valkomna. 

1 ' ; • Motet ansags vara behorigt utiyst. 

1 • Dagordningen godkandes. 

• LarsJoelsson valdes till motets ordforande. 

j • Monica Dahlqvist valdes till motets sekreterare. , •. 
• Till justerare valdes Peter Joelsson och Birgitta Osterling. 

; • Verksamhetsberattelsen lastes upp, allt stalldes ju in detta ar pga corona. Det blev endast ett 
spontant adventsfirande. Lars berattar om allt arbete som foreningen gor med badplatserna, 
att parkeringen har flyttats, planteringar och vid hamnplanen och vid fotbollsplanen. 
Styrelsen lyfterfram aniaggningen av nya stenar vid stranden vid hamnplanen och 

! aniaggning av en blomsterang. Mycketjobb och sponsring av Peter Samzelius som tackas for 
i detta. Sture Wingardh informerar om hans kontakt med kommunen om att det vaxer igen vid 

badplatsen vid Killeback, kommunen harvarit har och granskat detta. Skredforsvagen ar lag 
och det gor ju att det latt blir oversvamning, trafikverket har forstaelse men ingen 
prioritering. Kladforsaljningen gors ju nu via hemsidan i samarbetet med klubbhuset. Tabatan 

1 som leds av Johanna Edin tva ganger i veckan ar mycket popular.Grasklippningen skots av 
kommunens AME. 

i : • Nils redogor ekonomin och bokslutet for verksamhetsaret., inga fragor eller synpunkter pa 
I detta. 

• Revisionsberattelsen godkanns. 
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

• Nils redogor budgetforslaget for kommande verksamhetsar. Forslaget godkanns. 

• Oforandrad medlemsavgift, 300 kronor/familj och 150 kronor/enskild. 

• Val av styrelse pa tva ar, omval av Sara Reimbert-Westlund , Tyrone Andersson och Klas 
Tollbo. Nyval av Eva Melin och Kia Berggren som ordinarie ledamoter. Suppleant omvaldes 

i Sture Wingard och nyval pa Robert Collin. 

• Till revisor pa tvS §r blev det omval pa Per-Otto Gustafsson. 

• Valberedningen omvaldes pa ett ar, Claes Fritzon och Jan Saxsater. 

• Monica Dahlqvist avtackades efter 2 1 ar i styrelsen. 

i • Inga rapporter. 

• Forslag fran styrelsen, da kommunen har lovat oss fler lekredskap har vi aterigen lamnat 
bnskemal om detta, klatterstallning och nagot mer. En grillplats liknande den pa Vinback 
onskar vi oss. Sociala aktiviteter hoppas vi skall komma igang nar restriktioner havs. 

i • Onskan om att 40 skylten flyttas till att galla innan lekplatsen, detta har vi forsokt med 
tidigare, men vagverket har nekat. En annan onskan fran medlem ar att det skall rojas och 

j hallasiordning vid fotbollsplanen da det ar mycket brannasslor och bol larforsvinneri 
backen. Kanske satta ett nat. Tyrone kontaktar kommunen om AME kan roja i samband med 



grasklippning. Vattenforsorjning for att fylla vattenflaskor ar ett bra forslag men troligtvis blir 
det bade svart och dyrt att genomfora. 

• Stor eloge och tack till styrelsen och frivilliga som staller upp och lagger ner ett stort arbete 
for att skapa trivsel i samhallet. 

• Motet avslutas. i 

Sekreterare Monica Dahlqvist, 

Justerat av: 
Peter Joelsson 

Birgitta Osterling 


