PROTOKOLL
Ö-folkets styrelsem öte 2020-0 1 -28
Möte i Samverkets lokal i ÅmåI.
Niirvarande: Ingvar Sjöholm, Peter Karlsson, Lasse Lind, Anders Hedin, Lars Lundin, Karin
Lindahl och Kajsa Weiderstrand.
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Mötet öppnades. Dagordningen godkåindes. Ingvar Sjöholm agerade som
mötesordflorande i viintan på Peter Karlsson som tog över efter en mindre ftirsening.
Karin Lindahl valdes till mötessekreterare. Kajsa Weiderstrand valdes att justera
protokollet.
Rapporter från möten med m)mdig{reter m m.
Ingvar och Lasse redogjorde ftir ett möte med Viktor Weiberg 8 jan.
Då diskuterades arbeten som ftireningen önskar att kommunen skall utfiira under året.
Det rörde bl.a området runt nona bryggan, arbeten på bryggor, «ijning av stigar,
byggande av spiinger

till

Torskön och Utholmen, iordningställande av rastplatser och
badplatser, användning av båten m.m. Mötet var givande och Viktor Weibergs
anteckningar från mötet har vi fätt kopior på och kan referera till om och nåir nya
kontakter och påtryckningar tas med kommunen. Ingvar meddelade att han skall ta

v

3.
4.

kontakt med Mikael Malm rörande arbeten på bryggorna och om båten.
Lasse redogjorde fiir arbetet med en besökskarta. Milkael Skalstad har ätagit sig arbetet
och Lasse kommer att ftirse honom med underlag.
Lasse meddelade att planeringsarbetet med uthusbyggnaden har framskridit så langt att
en ansökan om dispens fran strandskyddslagen iir inskickad till liinsstyrelsen. I ansökan
ingår beskrivningar, kartor och ritning som visar tiinkt läge och utformning av den
tiinkta byggnaden.
Ingvar redogjorde ftir ett insamlingsprojekt till en hjiirtstartare som administreras av
bland andra Sten Nilsson på Viinervind. Man önskar att en sådan skall placeras på
Storön/Björkön. Låimplig plats skulle kunna vara mulltoan vid Norra bryggan när
denna blivit byggd. Mötet beslöt att bidraga med 1000 kr till projektet.
Ingvar informerade om att en inbjudan kommit fran Anna Hjelmberg om deltagande i
Landsbygdsveckan i slutet på augusti. Ett informationsmöte skall hållas den l7 feb i
Edsleskogs kyrka kl 13.30. Lars Lundin lovade ft)rsöka deltaga i detta och ev. Peter
och Kajsa.
Tid och plats fiir årsmötet. Beslutades att årsmötet skall hållas i Samverkets lokal den 9
mars kl 18.00. Föreningen bjuder på fika med smörgåstårta. Peter fixar med beställning
av tårtorna.
Ekonomisk rapport. verksamhetsberättelse och proj ektplan.
Lasse gick igenom sin rapport över ftireningens utgifter och intåikter ftir 2019.
Karin läste upp preliminåir verksamhetsberättelse och projektplan baserat på de senaste
styrelsemötena. Mindre justeringar och tillägg gjordes. Rapporterna skall vara klara till
kallelsen ftir årsmötet, således två veckor fiire 9 mars. Till årsmötet skall också
revisionsberättelsen och valberedningens fiirslag till ny styrelse vara klara. Ingvar

nämnde två florslag
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till nya styrelsemedlemmar Joakim Lindberg

och Jörgen

Wennerberg. Lars Lundin meddelade att han önskar avgå.
Budget for verksamhetsåret 2020.
Lasse gör upp en budget baserat på ftirslagen i projektplanen och redovisar denna på
årsrnötet.

6. Nästa möte blir årsmötet 9 mars.
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Kujru Weiderstrand, j usterare

