PROTOKOLL
ÖFOLKETS STYRELSEMÖTE 2021-11-25
Möte i Studiefrämjandets lokal i före detta Tingshuset i Åmål.
Närvarande: Anders Hedin, Peter Karlsson, Lasse Lind och Karin Lindahl
På grund av att så få av styrelsen kunnat närvara hölls mötet mera informellt. De ämnen som
togs upp hade meddelats via mailutskick från Lasse då han kallat till mötet. Dessa var:
Båten: Anders redogjorde för mötet som hållits med Teknik- och fritidsförvaltningen i ÅmålSäffle den 12 okt. Klart är att Öfolket får till gång till båt men huruvida det blir en egen båt
eller fortsatt samutnyttjande med sophanteringen är ännu inte klarlagt. Enligt Lasse efter
kontakt med Viktor Weiberg har frågan lagts över på annan instans inom kommunen.
Nybygget: Anders redogjorde för hur det inköpta byggmaterialet vinterförvarats på
Nordverks område. Och att materialet kommer att fraktas ut till ön med kommunens kranbåt
när bygget startar. Sedan talades om kontakterna med Returen och kommunen om snickaroch hantlangarhjälp till bygget. Kommunen har redan beviljat medel till snickare men då inga
hantlangare kunde fås fram detta år måste nya ansökningar göras. Lasse fick i uppdrag att
skicka in ansökan om kommunalt lönebidrag till föreningar. Lasse skulle också ta ny kontakt
med arbetsförmedlingen. I Anders kontakter med kommunen har byggstart planerats till 1:e
april.
Underlag till verksamhetsberättelse för 2021: Karin läste upp ett utkast som godtogs med
vissa tillägg.
Kommunikation: Lasse önskade införa ett nytt kommunikationssätt inom styrelsen genom
appen Signal. Beslutades att detta skulle tas upp på nästa möte.
Övrigt: Anders framförde att Malm måste kontaktas angående skötseln av miljötoan.
Anders berättade sedan om hur hans och Ingvars engagemang startat för Tösse skärgård för
cirka 20 år sedan och om alla arbeten som utförts under åren före föreningens tillkomst. Det
var en intressant och imponerande berättelse om ideella arbetsinsatser.

Nästa möte: torsdag 27 jan 2022 kl. 17 i Studiefrämjandets lokal.

Vid pennan

Karin Lindahl

