
Protokoll fran styrelsemote for Foreningen Framat, 5/6 -22 

Narvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Kia Berggren, Nils Mattsson, Thomas 
Andreasson, Sarah Reimbert Westlund, Tove Nordvahlen, Robert Collin, Eva Melin samt 
Martin Sterner, Sture Wingard och Klas Tollbo pa Teams 

1. Lars Joelsson valdes till ordforande for motet och Eva Melin till sekreterare for motet. 

2. Motesformer 
Vi diskuterade motesformerna och beslutade efter ingaende diskussion att vi i 
mojiigaste man ska ha "fysiska moten" men att vi ocksa later styrelsemedlemmar 
som inte bor i Kampersvik att styra over vilka datum motena halls. 
Alia styrelseledamoter var eniga om att fysiska moten ar att foredra nar det ar 
mojiigt. 
I de fall nar en styrelseledamot inte kan narvara pa plats erbjuds mojiigheten att 
deltaga via Teams eller mobil. 
Beslutades ocksa om att vi inte ska ta beslut i viktiga fragor om de kommer upp pa 
"ovrigt" da franvarande representanter inte fatt mojiighet att gora sin rost hord. 
Dagordningen skickas ut i forvag sa att alia kan forbereda sig infor motet och 
darigenom ocksa inkomma med synpunkter skriftligt om man inte kan narvara pa 
motet. 

3. Midsommar 
Firandet startar vid hamnplanen klockan 14.00 
Thomas Andreasson ansvarar for korvstandet. 
Till korvforsaljare fragar vi nagra ungdomar, Peters pojkar och/eller Annas flickor. 

Tove Nordvahlen ansvarar for forsaljningen av kalendrar och har Lars som "back up". 
Vid samma bord saljes aven "Kampersviksklader". 
Kalendrar 150:-
Kepsar 150:-
Mossor 150:-

Tyrone Andersson ansvarar for musiken och scenen for orkestern. 

Nils ansvarar for "tombolan" 

Sarah Reimbert och Klas Tollbo ansvarar for lottforsaljningen. 
Smyckesringen (Mariette Kivinen) 1x200 lotter. Lottpris 20:-
Vaskringen (Paloma Jansson) 1 x 200 lotter. Lottpris 20:-
Tavelringen (Anna von Elern) 1 x 200 lotter. Lottpris 20:-
Kraftringarna (Tore Ek) ? x 100 lotter. Lottpris 10:-
Antalet ringar beror pa mangden kraftor. 
Vinstnumren aviseras pa whiteboarden vid bordet dar vinsterna ligger pa display. 

Lars och Nils handlar lask till forsaljning och muggar om Aage kokar kaffe. 



Vi fragar Aage om han vill koka kaffet. 

IVIidsommarstangen klades klockan 18.00 pa torsdagseftermiddagen och da satter vi 
ocksa upp de talt som behovs och annat som gar att forbereda. 
Martin fixar lovverk till stangen. 

Lars tar med hjartstartaren till festplatsen. 

4. Almanackan 
Tove Nordvahlen presenterade bilderna till kalendern och tanken att genom dem visa 
aktiviteter i olika former och under hela aret i Kampersvik. Fina bilder - nojd styrelse. 
Vi skickar nu in den for tryckning i 150 exemplar. 

5. Loppis 
Arets loppmarknad gar av stapein den 21 juli klockan 12.00. 
Klockan 11.00 stalls borden i ordning. Ett bord pa loppmarknaden kostar 100 kroner. 

6. Musikkvall 
En musikkvall med Olof Bengtsson planeras i host. Forslaget som ligger just nu ar 
musik pa temat Beatles. 

7. Toan vid Skredfors 
Kommunen vill uppgradera det lilla "dasset" pa Skredforsbadet. Solcellstoalett kan 
komma ifraga. Foreningen Framat valkomnar forslaget. 

8. Utegym 
Ett forslag att samhallsforeningen skulle uppfora ett utegym pa hamnplanen har 
inkommit. Vi ser det som en battre losning att placera ett eventuellt utegym uppe vid 
fotbollsplanen. Tove Nordvahlen och Robert Collin tittar narmare pa befintliga 
utegym, bedomer kostnad och undersoker forpliktelser for foreningen vad galler 
sakerhet, inspektioner och underbill av en sadan aniaggning. Viktigt att veta vad som 
galler vid olyckor och om det finns forsakringar om nigon skulle skada sig. 

9. Grillplats vid fotbollsplanen 
Kommunen har erbjudit oss att kopa en grillplats till fotbollsplanen/lekplatsen. 
Leveransen av grillplatser till kommunen har blivit forsenad och vi avvaktar. 
Eventuellt kan vi uppfora en grillplats i egen regi. 

10. Sommarbrev till boende 
Lars och Nils skriver ihop ett brev som gir ut till samtliga hushall i Kampersvik. 
Vi levererar breven enligt foljande: 
Sture Wingird ansvarar for hela Killebacksvagen, Lilla Killebacksvagen, Kvarnestrand 
och Halsviksvagen mellan Joakim Levin och Kvarnestrand. 



Sarah Reimbert Westlund ansvarar for utskicken i Kamperod, Heljerod, Kampersviks 
angar och uppe pa berget, Larssons vag, Viksvagen fran Hagarnevagen och upp till 
Gamla Skolan och Hagarnevagen. 
Lars Joelsson och Nils Mattsson tar ansvar for centrala delen av samhallet, Viksvagen, 
Skredforsvagen, Porslinsgatan, Lidenbacken och Halsviksvagen till och med Joakim 
Levin. 
Tyrone Andersson tar ansvar for hushallen vaster om bron pa Halsviksvagen och 
Berhardinas vag. 

11. Ekonomisk berattelse 
Ekonomin ser bra ut. For narvarande ca 100 000 pa kontot. 
Nils skriver ekonomisk arsberattelse, resultat och balansrakningar samt lamnar den 
ekonomiska redogorelsen till revisorerna. 
Nils gor ocksa ett forslag till budget for nasta ar. 

12. Verksamhetsberattelse 
Lars Joelsson skriver en verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2021- 2022 

13. Arsmote 
Arsmotet beslutades aga rum den 30 juli klockan 17.00. 
Om vadret tillater har vi motet vid fotbollsplanen. Blir vaderleken otjanlig kommer vi 
med en plan B. 
Lars skickar ut kallelse i stadgeenlig ordning. 

14. Valberedningen 
Omval for ordinarie ledamoter pa 2 ar, Lars Joelsson, Nils Mattson, Peter Samzelius, 
Thomas Andreasson. Lars, Nils, Peter sager ja till en mandatperiod till. Thomas vill 
tanka lite. 
Omval av suppleanter pa tva ar Tove Nordvahlen och Martin Sterner. Bada ar villiga 
att stalla upp en mandatperiod till. 
Omval av revisor pa tva ar: Lars Peter Torefeldt, inte tillfragad annu. 
Omval av revisorssuppleant pa tva ar: Anette Samzelius, inte tillfragad annu. 
Omval av valberedning for ett ar: Claes Fritzson och Jan Saxater, inte tillfragade annu. 

15. Kampersviks Hamn 
Kampersviks Mark AB, Urban Sturk har presenterat ett forslag till ny plan for 
hamnomradet i Killeback tidigare i var. 
Foreningen Framat ar en remissinstans nar forslaget val ar lagt och de fatt 
planbesked. Da kommer samradsskedet och vi kan komma med vara synpunkter. 
Vi harframfort de grundlaggande asikterforeningen har att sjobodar inte ska byggas 
sa att de skymmer utsikten/tillgangligheten for allmanheten till havet och att 
trafiksituationen genom samhallet inte forvarras. 
Foreningen bevakar arendet. 



Urban Sturk har sagt att han kommer att lagga ut information fortlopande pa deras 
hemsida "kampersvikshamn.se" for att processen ska vara transparent. 

16. Nasta mote 
Nasta styrelsemote ar direkt efter arsmotet den 30 juli. Da halls det konstituerande 
motet med den nyvalda styrelsen. 

Protokoll fort av Eva Melin, sekreterare Justera,s av Lars Joelsson, ordforande 


