
Protokoll fort vid foreningen framats arsmote den 3/8 2019 
Narvarande: Cirka 50 medlemmar. 

Plats: Lars Joelssons garage. 

Ordforande Lars Joelsson halsar alia medlemmar valkomna och innan motets oppnande visar Lars 
ett bildspel med gamla bilder fran Kampersvik och lite historia om gamla och nya verksamheter 
som har fiinnits och vad som firms idag. Hur befolkningsstatistiken har andrats genom aren. 

Lars har aven lite information om mellumdaben. Urban Sturk ar markagare och exploator for detta 
omrade. Den arkeologiska utredningen ar fardig och inga fynd hittades som begransar arbetet. Har 
fatt tillstand att ansluta en utfartsvag till 163:an och det blir ingen bilvag till Killebackomradet, bara 
for utrymningsfordon. Gang-och cykelvag till Killeback blir det. Inga beslut fran kommunen an, blir 
ett mote i december. 

§1 Arsmotet oppnas och alia balsas valkomna 

§2 Arsmotet anses vara behorigt utlyst. 

§3 Dagordningen godkanns. 

§4 Lars Joelsson valdes till motets ordforande. 

§5 Monica Dahlqvist valdes till motets sekreterare. 

§6 Till att justera dagens potokoll valdes Christer Thunarf och Olof Karsberg. 

§7 Lars Joelsson redogor styrelsens verksamhetsberattelse. Berattar om alia aktiviteter och allt 
arbete vi gor under aret. 5 knop i viken galler from 15/5, skyltar skall kommunen ordna och ar 
ansvariga for. Tekniska namnden har godkant och beslutat om att flytta parkeringen till 
fotboUsplanen. Kommunen skall iordningstalla tva blomsterangar, en vid bouleplanen och en vid 
Tamesten. 

§8 Nils Mattsson visar den ekonomiska redogorelsen och bokslut for verksamhetsaret. Godkand av 
motet. 

§9 Lars-Peter Thorefeldt intygar att allt ar i sin ordning gallande revisionsberattelsen. 

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 11 Nils redogor budgetforslaget for det kommande aret. Inga fragor pa den och den godkanns av 
motet. 

§12 Motet beslutar att medlemsavgiften skall vara oforandrad. 300 kronor per familj och 150 kronor 
for enskild. 

§13 Motet accepterar valberedningens forslag pa att det blir omval pa Elisabeth Carlsson, Monica 
Dahlqvist och Klas ToUbo till styrelseledamoter pa tva ar. 

§14 Nyval pa tva styrelsesuppleanter pa tva ar, Karolina Nilsdotter Berggren och Sture Wingard 
valjs in av motet. Ordforande tackar av Reinhold Geijer som ar narvarande och vid ett tidigare 
tillfalle har Arma vonElern avtackats av ordforanden. 

§15 Revisor blir Bjom Bergquist omvald pa tva ar och Per-Otto Gustavsson blir invald som 
revisorsuppleant pa tva ar. 

§16 Valberedningen har accepterat styrelsens forfragan om att fortsatta ett ar till. Jan Saxsater och 
Claes Fritzon godkanns av motet. 

§ 17 Inga rapporter fbrutom verksamhetsberattelsen. 



§18 Forslag fran styrelsen: Att ha en liten parkanlaggning och ett litet utegym pa nuvarande 
parkeringplats samt komplettera lekplatsen pa fotboUsplanen. V i skall ha mote med kommunen i 
September och vi tar tacksamt emot forslag pa vad medlemmar onskar man skall ha dar. 

§19 Inkomna motioner: Onskan om en hundbadplats pa norra delen av Killeback. Den delen ingar 
inte i vart ansvar da den raknas som hamnomrade och markagaren tycker inte att det ar lampligt att 
gora nagot hundbad dar. Styrelsens forslag ar att avsla deima motion och motet bifaller styrelsens 
forslag. 

§20 Ovriga fragor: 

a) Britt Thunarf, som ar den som har skrivit motionen om hundbadplats tillsammans med sin 
man Christer, far ordet och berattar om heimes onskan om detta att man skall kurma vara 
tillsammans pa stranden med bade tvabenta och fyrbenta vanner. Hon vill skriva ett 
medborgarforslag till kommunen att det behovs en hundbadplats i Kampersvik och finns det 
fler som vill stotta henne med detta sa ar det bara att kontakta henne. Britt tackar styrelsen 
for att vi har lyssnat och arbetat med denna fraga. Hon informerar aven om att hundforbud 
galler endast 1/6-31/8, annan tid pa aret sa ar det okej att ha med sig hundar pa stranden. 
Givetvis ar det hundagarens ansvar att man inte skrapar ner och att man har uppsikt over sin 
hund. 

b) Algtillvaxten i den kommunala hamnen och badplatsen i Killeback anses vara storre an 
nagonsin. Vi har haft mote med den kommunala hamnchefen. Deras forslag ar att muddra 
for att fa en battre cirkulation i viken. Fragor uppkommer om det betyder att det skall bli fler 
batplatser eller om det verkligen ar for algtillvaxten. Motet ar eniga om att nagot maste 
goras at algtillvaxten och att vi far lita pa att kurmiga personer vet vad som behovs. 
Styrelsens forslag ar att stodja kommunens arbete for underhallsmuddring och att det utreds 
om det firms ytterliggare saker man kan gora for att oka flodet. Sasongsbetonat 
underhallsarbete sasom att man haller rent pa botten med krattor t.ex att att man tanker pa att 
det inte kastas sten pa botten da det ar pa dem det vaxer. 

c) Onskan om ett nat vid fotboUsplanen da boUar rullar ner i brarmassloma. Vi tanker att det 
kanske racker med att roja ordentligt dar pa varen, men styrelsen tar med sig detta till nasta 
styrelsemote. 

d) Vi far mycket berom for att badplatsen i Skredfors ar sa fm och att folk gama vill bidra med 
nagot och hur man kan gora det. Kassoren menar att det ar bara att satta in en frivillig 
summa till foreningen. 

e) Regler for camping i samhallet kommer upp och vi menar att sa lange man haller sig till att 
inte skrapa ner och att det bara handlar om en eller tva natter sa ar det inga problem med 
husbilar/husvagn. Peter som ar hamnvard i Killback brukar paminna dem som kommer att 
parkera ordentligt, inte skrapa ner och anvanda sin egen toalett. 

f) Folk ar intresserade vem vi flaggar for nar det inte ar allman flaggdag, forslag pa att Aage 
skriver pa anslagstavlan nar han hissar flaggan. 

g) Bastun, da man inte far ha saltvatten pa aggregatet sa firms det onskemal om att ha en tunna 
att samla regnvatten i . Det samlas sand pa golvet som ar svart att fa bort. Styrelsen kollar 
upp detta 

§21 Motet avslutas. 


