
ProtokoU fort vid foreningen Framats arsmote 200801 

Plats: fotbollsplanen 
Narvarande: Cirka 40 medlemmar. 

§ 1. Lars Joelsson oppnar motet och halsar alia valkomna. 

§2.Arsm6tet ansags vara behorigt utlyst. 

§3 .Dagordningen godkanns. 

§4. Lars Joelsson valdes till motets ordfbrande. 

§5. Till motets sekreterare valdes Monica Dahlqvist. 

§6. Till att justera dagens protokoll valdes Sture Wingard och Christer Norinder. 

§7. Lars redogjorde for styrelsens verksamhetsberattelse, bland annat om den stora 
insatsen som gjorts med planteringen vid lekplatsen, midsommar, loppis, dans och 
musikkvallar i garaget. Det sista som anordnades var melodifestivalen, sedan blev det 
ju stopp pa det mesta i och med restriktionema for coronaviruset. Tre staddagar blev 
det sammanlagt efter manga stormar. 
Trojforsaljning pagar- kontakta Lars sa ordnar vi det. 
Korttidsparkering blir pa andra sidan hamnplanen mellan pumphuset och elskapet. 
Kommunen ordnar detta. Vi skall ju gora om nuvarande parkering till 
rekreationsomrade och dar Qnskar vi att fa in fbrslag pa vad som kan fmnas dar av 
vara medlemmar. 
Kia Berggren redogjorde for arbetet att fa tillbaka hastighetsbegransningen till 30 
km/h istallet for nuvarande 40. Vi har varit i kontakt med kommunen, trafikverket 
och lansstyrelsen och vi fortsatter att jobba med detta. Ett forslag kommer upp att 
varje enskild medlem kan skicka in sina synpunkter till tekniska namnden angaende 
trafiksituationen. 
Lekplatsgruppen har haft mote med kommunen med att utveckla lekplatsen till lite 
aldre bam. En kompisgunga har nyligen satts upp och vi ar lovade fler saker till 
hosten. 
5 knopsskyltar har kommit upp. 
Vi har skickat in en skrivelse angaende overgodningsproblematiken till tekniska och 
miljo pa kommunen. 

§8. Nils redogor for den ekonomiska redogorelsen och bokslut for verksamhetsaret. 

§9. Lars-Peter laste upp revisionsberattelsen. 

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 



§11. Nils redogor budgetforslaget for kommande verksamhetsar. Farre intakter och 
mer utgifter, mycket jobb som ar gjort men som inte ar betalt an. Denna budget 
godkandes av arsmotet. 

§12. Oforandrad medlemsavgift, 150 kronor for enskild och 300 kronor for familj. 

§13. Val av ordfbrande pa tva ar blev det omval pa Lars Joelsson. 

§14. Jan-Erling Ohlsson, Nils Mattsson, Peter Samzelius, Tyrone Andersson och 
Thomas Andreasson omvaldes till styrelseledamoter pa tva ar. 

§15. Fyllnadsval pa en ledamot blir Sara Reimbert Westlund pa ett ar. 

§ 16. Nyval av suppleant pa tva ar blir Tove Nordhvalen. 

§17. Omval av Martin Sterner som suppleant pa tva ar. 

§18. Val av revisorer, omval pa Lars-Peter Thorefeldt ( 2 ar), Per-Otto Gustafsson 
ersatter Bjom Bergquist( lar) och Annette Samzelius valdes till revisorssuppleant pa 
. o o 

tva ar. 

§19. Till valberedning pa ett ar sa blev det omval pa Claes Fritzon och Jan Saxater. 

§20. Almanackoma ar slut men eftersom det ar stor efterfragan sa trycker vi upp fler 
och meddelar pa hemsidan nar dessa fmns att kopa. 

§21. Forslag att Tyrone far mandat pa att ringa kommunen om att satta upp en sky It 
pa korttidsparkeringen att det inte far sta batkarror dar, det forsvarar graskhppningen 
samt att det skall vara en korttidsparkering. Motet ger godkannande till att Tyrone gor 
detta. 

§22.Inga inkomna motioner. 

§23. Ovriga fragor: det har kommit in en fraga om att foreningen skall bekosta ett 
sjomarke vid kattudden. Motet beslutar att vi inte skall gora detta och fragestallaren 
har redan varit i kontakt med sjofartsverket och dom staller sig positiva till att marka 
ut detta grund pa nagot satt. Annars galler det ju att kolla sjokort och har man en 
djupgaende bat sa bor man nog ta vagen soder om viksholmen. 

Elisabeth Carlsson avtackades for ett bra jobb i foreningen i manga ar. Hon kommer 
fortfarande att ha hand om biblioteket samt att hon och Anna vonElem fortsatter med 
Kampersviks facebooksida. 

§24. Motet avslutas. 



Sekreterare Monica Dahlqvist....f^.(i^:Vl(rn^. 

Justerat av Christer Norinder.....v.Sti^.!?. 

Justerat av Sture Wingard 


