
Årsmötesprotokoll för Samhällsföreningen FRAMÅT Kämpersvik 070804 

Plats: På fotbollsplanen Närvarande: Ca. 40 medlemmar. 

Mötet öppnas och ordförande Jan-Erling Ohlsson hälsar alla välkomna. 

Mötet ansågs vara utlyst i föreskriven ordning, dock fanns det önskemål om att 

det även skall sättas ut på anslagstavlorna. 

Dagordningen delades ut och godkändes. 

Jan-Erling Ohlsson valdes till mötets ordförande. 

Monica Nielsen valdes till mötets sekreterare. 

Till justeringsmän valdes Magnus Danielsson och Thomas Andréasson. 

Årsmötet godkänner årsberättelsen 2006. 

Jan-Erling läser upp den ekonomiska redogörelsen som godkänns av mötet. Frågor 

ang. webbsidan flyttas till övriga frågor. Bastubygget är det som står för de 

största kostnaderna under det gångna verksamhetsåret. 

Jan-Erling läser upp revisionsberättelsen och den godkänns av årsmötet. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Jan-Erling berättar lite om överklagandet om byggnationen Vik/Ejgde till 

regeringsrätten. Utav ett 60-tal överklaganden till Länsstyrelsen återstår 5 som 

har rätt att överklaga till regeringsrätten. Det uppkommer frågor om 

samhällsföreningen har överklagat ärendet, med tanke på att ingen från styrelsen 

har skrivit under denna handling, så rent juridiskt har inte föreningen 

överklagat enligt årsmötet. 

Årsmötet beslutar att föreningen ställer sig bakom skrivelsen till 

regeringsrätten, det måste framgå tydligare att arbetsgruppen Vik/Ejgde går 

under föreningen Framåt. 

Jan-Erling Ohlsson omvaldes till ordförande på 1 år. 

Kenneth Alexandersson, Elisabeth Olsson och Monica Nielsen omvaldes till 

styrelseledamöter på 2 år. 

Britt Andersson omvaldes till revisor och Britt Signeböen omvaldes till 

revisorssuppleant på 2 år. 

Gösta Sundborg och Olle Österling omvaldes till valberedning på 1 år. På frågan 

om hur omvalen går till gentemot föreningens stadgar så flyttar vi det till 

övriga frågor. 



Inkomna motioner: 

Monica Nielsen läser upp Olof Karsbergs motion ang. avloppet som brister i mångt 

och mycket. Pump kapaciteten till matar ledningen i Fjällbacka är 

underdimensionerad, enligt Olof Karsberg, så att avloppsvatten ”breddar” ut i 

bäcken och vidare ut i viken. Mötet beslutar att styrelsen skall försöka påverka 

kommunen i denna fråga så att avloppssystemet förbättras och att hälsoriskerna 

minimeras. 

Harald Wiman har lämnat in två motioner, den ena handlar om cykelleden till 

Tanum strand att det skulle vara bättre skyltat samt att lägga ut karta på 

hemsidan, den andra är ett förslag på att ha ett torrdass ute på lilla 

Brattholmen som inte kräver något underhåll.  

Sigge Gustavsson i arbetsgruppen för Vik/Ejgde har inkommit med en motion ang. 

vikten av att bevara naturlandskapet i Kämpersvik. Sigge vill fokusera på olika 

miljöaspekter kring Kämpersvik vid en eventuell byggnation. Mötet beslutar att 

arbetsgruppen tar fram ett förslag som kan presenteras till nästa årsmöte. 

Arbetsgruppens representant Pieter Hybbinette har inkommit med ett brev där man 

visar sitt missnöje med samarbetet med föreningens styrelse. Arbetsgruppen vill 

få fortsatt förtroende av årsmötet att arbeta vidare med överklagandeprocessen 

samt att arbetsgruppen och styrelsen skall skiljas från varandra. Styrelsen 

menar att det inte har hänt så mycket i processen efter den senaste överklagan 

till regeringsrätten och att styrelsen har fått nödvändig information om 

pågående arbete. Årsmötet menar att styrelsen och arbetsgruppen inte går att 

skilja, och att båda parter ska kommunicera när behov finns, samt att styrelsen 

tar del av allt jobb som arbetsgruppen har lagt ner. Årsmötet beslutar att 

arbetsgruppen får fortsätt förtroende sitt arbete, men att det inte sker utan 

styrelsen överinseende. Årsmötet står bakom arbetsgruppens fortsatta arbete, men 

uppmanar till gott samarbete från båda håll, samt att skrivelser och 

överklaganden skall i god tid granskas och undertecknas av antingen ordföranden 

eller kassören i samhällsföreningen Framåt Kämpersvik. 

Övriga frågor: 

Lars Vicke Ljunggren informerar om Kämpersviks Hamn AB arbete med att anlägga en 

cykelled till Tanum strand. Arbetet har påbörjats men har i nuläget stött på 

lite problem med några mark/fastighetsägare. Kommunen är positiv till detta 

arbete. Ang. Harald Wimans förfrågan om skyltar så är det svårt att göra detta 

innan allt är färdigt. Samhällsföreningen tackar Kämpersviks Hamn AB för allt 

arbete och pengar som dem lägger i detta. 

Frågor om hemsidan: Årsmötet reflekterade över höga kostnader för webbhotellet 

samt att hemsidan är dåligt uppdaterad och flera gamla bilder. Styrelsen fick i 

uppdrag att undersöka om det finns billigare alternativ så att man kan säga upp 

det nuvarande. Bo Ljungström har ett förslag att hans dotter Camilla Ljungström 

kan hjälpa Kenneth A. med att hålla hemsidan uppdaterad. Årsmötet godkänner 



detta förslag. Det finns också önskemål om att lägga ut information om vad man 

har diskuterat på styrelsemötena, inte protokollen men en liten sammanfattning. 

Stadgarna för föreningen måste ändras så att man kan bli omvald flera gånger 

eller så måste alla i styrelsen bytas ut. Olof Karsberg föreslår att föreningen 

skall bli mer samhällsinriktad än i dagsläget, Olof tycker att styrelsen skall 

ta fram ett förslag på hur man kan ändra stadgarna, årsmötet bollade tillbaka 

frågan till Olof K, och årsmötet beslutar att han ser över stadgarna till nästa 

årsmöte. 

Styrelsen får applåder för det arbete som vi lägger ner. 

Mötet avslutas och styrelsen tackar för visat intresse. 

Sekreterare Monica Nielsen 

Justerat av: 


