PROTOKOLL
Ö-folkets medlems- och styrelsemöte 2021-06-05 på Storön.
Närvarande: Lasse Lind, Ingvar Sjöholm, Peter Karlsson, Anders Hedin, Karin Lindahl, Kajsa
Weiderstrand och Clas-Gunnar Olofsson.
1. Mötet öppnades med Peter Karlsson som ordförande. Dagordningen godkändes med
tillägget att behandla årets landsbygdsvecka i övriga frågor.
2. Samarbetsavtal med Vuxenskolan. Antogs på årsmötet och godkändes nu även på ett
medlemsmöte.
Lasse skriver under avtalet och fixar att avtalet även blir undertecknat av Anders
Hansson.
3. Val av vice ordförande i styrelsen. Anders Hedin valdes.
4. Information och eventuella beslut om Återuppförande av uthus.
Inköp av material. Materialet köps in från Optimera i enlighet med deras offert plus
eventuella prishöjningar då offertiden gått över tiden. Optimera fakturerar kommunen.
Lasse har fått kontonummer och kod för att kunna göra inköp. Taket för materialköp är
250 000 kr. Lön till anställd snickare är ej löst, det behövs ca 19000 kr/månad utöver
det som Arbetsförmedlingen står för. Skall pengarna till lönekostnad tas från
materialanslaget får bygget begränsas förslagsvis kan grund, stomme och tak byggas nu
och resten får komma i ett senare skede.
Möte måste hållas snarast med Mikael Karlsson och Sofia Rahm angående
arbetskraftorganisation och medel till denna. Lasse tar kontakt och Anders Hedin ska
också vara med på mötet. Lasse kommer även att göra en ansökan till
Arbetsförmedlingen om en snickare samt eventuellt även hantlangare. Snickaren kan
och får inte arbeta ensam. Byggstart kan ske tidigast 1 juli. Inför byggstart och
materialtransporter behövs tillgång på en betongblandare och en s.k. järnhäst. Gruppen
som arbetet med material och kostnader för projektet tar tag i detta.
5. Användning av båten.
Ulf Gren har ansvaret för sophanteringsturerna. Normalt två gånger i veckan måndag
och fredag men kan ändras på grund av när det finns tillgängligt folk så idag måste
kontakt tas med Ulf för att kolla om båten är ledig. Kommer bygget i gång med dagliga
turer under arbetsdagarna för snickare och medhjälpare får turerna kombineras så att
folket kommer ut till ön klockan 8 och tillbaks efter arbetsdagens slut.
6. Rapport från arbetsgrupperna.
Husgruppen: Klinker till spis och kamin finns på plats och skall monteras så snart det
går att ordna med en blandare för bruk.

Trädgårdsgruppen: Alla frön, knölar, lökar och plantor är satta och nu följer vattning
och rensning och övrig skötsel.
Områdesgruppen: Jordkällarens tak håller på att täckas med jord. Bakre gärdsgården
fick monteras ner för att ej slås sönder då den stora fläkta björken fälls eller faller ned
av sig själv. Inga nyheter från kommunhåll om Norra bryggområdet eller stigröjning.
Ingvar kontaktar Viktor Weiberg.
Dokumentationsgruppen: Lasse Lind kommer att kontakta övriga i gruppen och ta upp
frågan om röjning av gamla husgrunden och en infotavla om denna och om ytterligare
dokumentationer om livet förr i tiden på ön.
7. Övriga frågor. Studiecirklar och Landsbygdsveckan.
Visst arbete på ön kan bedrivas i form av studiecirklar och är då berättigat till anslag.
Trädgårdgruppens arbete nämndes som exempel. Någon från gruppen bör diskutera
detta med Anders Hansson. Frågan skall tas upp närmare inom gruppen.
Landsbygdsveckan. Mötet tyckte att Öfolket gärna tar emot besökare en dag under
veckan och att någon kan guida och berätta lite om gamla och nya tider på ön. Lasse
håller i kontakten med organisatörerna av veckan och kollar vem som kan ställa upp
från Öfolket.
8. Mötet avslutades.

Karin Lindahl, sekreterare

