PROTOKOLL
Ö-folkets styrelsemöte 2021-01-13
Digitalt distansmöte
Närvarande: Lasse Lind, Ingvar Sjöholm, Peter Karlsson, Lars Lundin, Karin Lindahl, Kajsa
Weiderstrand och Jörgen Wennerberg.
1. Mötet öppnades med Peter Karlsson som ordförande. Dagordningen godkändes.
2. Planering av årsmötet i mars. Mötet behöver nog också bli ett distansmöte p g a
rådande mötesrestriktioner under pandemin. Tiden bestämdes till tisdag 9 mars kl.
18.00. Avvaktar med plats tills vidare om det skulle bli möjligt med ett vanligt möte.
Vid digitalt möte ansåg mötet det vara nödvändigt med föranmälan om medverkan.
Lasse håller i detta och lämnar anvisningar i kallelsen till årsmötet.
3. Verksamhetsberättelse för 2020 inkl. ekonomisk rapport.
Karin gick igenom några tillägg och ändringar till tidigare utskickat förslag. Innehöll
bl. a förtydligande om kontakter med kommunen och vilka av de planerade åtgärderna
för verksamheten som legat inom kommunens ansvarsområde.
Lasse hade inga ytterligare tillägg till sin preliminära ekonomiska rapport men
påpekade att bygglovet inte kostat något för föreningen.
4. Valberedningens arbete med förslag till styrelse för kommande år.
Lars Lundin meddelade att han inte ställer upp för omval till styrelsen i år men kommer
att fortsätta deltaga i arbetsgruppen för dokumentation och information. Ingvar tar
kontakt med Clas-Gunnar och diskuterar några förslag till nyval av styrelsemedlem
som ersättning till Lars. Ett tänkbart förslag nämndes. Claes-Göran Andersson bör
kontaktas om han vill kvarstå (har inte deltagit mycket under året) liksom alla
suppleanter som är valda på ett år.
5. Uthuset. Bygglovet är klart. Hur förverkligar vi projektet genom bidrag med mera.
I första hand kommer Ingvar och Jörgen att samarbete om att beräkna en ungefärlig
materialkostnad för projektet. De vill sedan diskutera kostnaden, materialen och
byggnationen med en byggnadskunnig person och presentera detta för kommunen.
Kontakter med lämpliga leverantörer kommer också att ske efterhand. Byggnationen
kräver ju också folk och här finns möjlighet att få hjälp på olika sätt men detta får bli
en senare fråga.
6. Förbereda projektplan för 2021, med underlag för respektive arbetsgrupp.
Karin skriver ett utkast som skickas ut till arbetsgrupperna för justering och
komplettering. Kvarvarande planerade åtgärder för föregående år som inte blivit
utförda tas upp på nytt och pågående arbeten redovisas även. Uthusbyggnaden tas upp
som ett särskilt projekt utanför de fasta arbetsgrupperna. Projektplanen blir underlag

för den budget som Lasse kommer att göra till ansökningen om kommunalt
föreningsbidrag.
7. Övriga frågor.
Peter Karlsson meddelade att sophämtning kommer att ske med kommunens båt i år
också enligt samtal med Ulf Gren. Var båten kommer att ligga har diskuterats men det
skall nog kunna bli som tidigare men båtplatsen måste beställas snarast. Peter skall ta
kontakt med Viktor Weiberg om detta. Platsen vi har nu är nr 65 i Tössebäcken. Enligt
Ingvar är det säkrast att vi får ett skrivet kontrakt med Viktor W. om att båten skall
finnas till Öfolkets förfogande alla dagar och tider utom när sophämtningen sker.
Jörgen tog upp frågan om transport av virke och att detta borde kunna ske med
kommunens pråm, så att allt kunde ske på en gång,
Peter meddelade att han haft kontakt med Anders Hansson på Studieförbundet
Vuxenskolan om eventuellt samarbete. Anders Hansson deltog sedan digitalt i mötet
och redogjorde för hur ett sådant samarbete kunde utformas. Han nämnde studiecirklar,
bidrag till material, användande av deras möteslokal, kopieringsapparat med mera.
Mötet var intresserade och ville återkomma med ny kontakt senare. Frågan kunde
också diskuteras på årsmötet (Anders Hansson var villig att medverka).
8. Nästa möte blir årsmötet den 9 mars.

Karin Lindahl, sekreterare

