Protokoll från Öfolkets styrelsemöte 2016-12-07,
Samverkets lokal Åmål
Närvarande: Mattias Pettersson
Ove Lindgren
Lars Lundin
Bengt Malmén
Claes-Göran Andersson
Karin Lindahl
Kajsa Weiderstrand
Lasse Lind
Gunnar Bergman
Ingvar Sjöholm
Anders Hedin
Jan Lindgren
Peter Karlsson
Pär Lindström

1. Mattias öppnar mötet och presenterar en idé om och ett utkast till en långsiktig
projektplan. Lasse Lind föreslår att respektive arbetsgrupp beskriver sin del av
projektplanen samt kortfattat beskriver sin del inför verksamhetsberättelsen för 2016.
Detta ska vara gjort till nästa styrelsemöte som hålls ca. 3 veckor för årsmötet som ska
hållas i mars.

2. Frågan om tillgång till kommunens aluminiumbåt under 2017 ställs, Ingvar tror att
båten kan nyttjas även 2017. Tösse IF använder båten måndagar och torsdagar. Ett
avtal mellan Öfolket och Åmål/Säffle Teknik- och fritidsförvaltning upprättades för
2016. Mattias tar kontakt med fritidschef Inge Larsson för att få svar på frågan.

3. Jan Lindgren har pratat med Sten Nilsson på Vänervåg om möjligheten att transportera
passagerare till Storön och arrangera musikunderhållning i stugan under Bluesveckan.
Jan kontaktar Sten för att undersöka detta närmare. Lasse Lind har idéer kring
folkmusikarrangemang.

4. Mattias P. och Pär L. föreslår att arbetsdagar för medelemmarna arrangeras under
2017. Frågan tas upp och beslutas vid årsmötet.

5. En ¨bryggkassebössa¨ föreslås sättas upp vid bryggan.

6. Lasse Lind föreslår att någon från Luröortens kulturförening medverkar vid årsmötet
för att berätta om deras verksamhet och erfarenheter. Lasse undersöker med
föreningen.

7. Möjlighet finns att överta flytbryggor från småbåtshamnarna i Åmål.

8. Bidrag till upprustningen av jordkällaren, byggande av estrad och bryggor. Dessa bör
sökas från flera möjliga givare som Vänerns regleringsfond, Swedbank, Allmänna
arvsfonden, med flera. Pär och Mattias får i uppdrag att undersöka detta. Lasse ställer
också gärna upp med detta.

9. Lasse bedömer att ca 35.000 kronor finns på kontot strax efter årsskiftet.

10. Kommande möten. Nästa styrelsemöte bestäms till torsdag 16/2 kl. 18.00.
Årsmötet bestäms till torsdag 9/3 kl. 18.00.
Mattias kontaktar Samverket för att boka lokalen.
11. Mattias tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid anteckningen

Pär Lindström, sekreterare

Mattias Pettersson, ordförande

