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Årsmöte för Kosters Samhällsförening 15 april 2018
1.

Val av ordförande för stämman
Maria Wogenius valdes till mötesordförande.

2.

Val av sekreterare för stämman
Olle Ekström valdes till mötessekreterare.

3.

Val av justerare av stämmans protokoll
Pontus Öberg och Bengt Rydberg valdes att justera protokollet.

4.

Mötets utlysande
Mötets utlysande godkändes.

5.

Godkännande av röstlängd
21 personer deltog i mötet varav 19 var röstberättigade medlemmar i
samhällsföreningen. Mötet godkände röstlängden.

6.

Styrelsens berättelse
Se bilaga - lades till handlingarna.

7.

Ekonomi
Se bilaga - lades till handlingarna.
Då Kosterkuriren kommer ut först till hösten beslöts att distribuera
inbetalningsavier för årets medlemsavgift till alla brevlådor på Koster.

8.

Revisorernas berättelse
Se bilaga - lades till handlingarna.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

10. Medlemsavgift
Mötet beslöt att avgiften är oförändrad 100 kr för 2018.

11. Arvoden
Styrelsen arbetar ideellt, dvs. utan arvode.

12. Val av styrelse och suppleanter
Valberedningen föreslog följande omval:
Maria Wogenius, ordförande 1 år
Monika Broberg, kassör 2 år
Olle Ekström, sekreterare 2 år
Pontus Öberg, ledamot 2 år
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Som ersättare för Jonas Nordqvist valdes
Lars Båld, suppleant 2 år
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Valda sedan 2017:
Janne Waldås, vice ordförande 2 år
Jane Forsberg Karlsson, ledamot 2 år
Helena Torgilsman, ledamot 2 år
Alexandra Trensare, suppleant 2 år

13. Val av revisor
Valberedningen föreslog följande omval:
Christer Axelsson och Cyril Larsson valdes till föreningens revisorer för 2018
Berit Eriksson o Lisbeth Öivall Johander valdes till revisorssuppleanter för 2018.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

14. Val av valberedning
Stämman beslutade följande omval att utgöra valberedning för 2018:
Gunilla Hansen, Magnus Öhrn, Susanne Enfors-Davies och Agneta Kalbratt.

15. Samhällsföreningens roll i Kosters Framtid
Börje Nilsson informerade om projektet Kosters Framtid och de olika delprojektens
inriktning. Han påpekade att projektet saknar huvudman och att finansieringen
måste lösas. Ett alternativ är att starta ett nytt utvecklingsbolag. Ett annat
alternativ är att utvecklingen knyts till Kifab (Kosters Ideella Förvaltnings AB). Kifab
är ett välskött bolag och har en stor goodwill. Bolaget har i sina stadgar en
inriktning som stämmer väl med projektet Kosters Framtids inriktning. Strukturen
kring Kifab med Samhällsföreningen som huvudägare borgar för att styrning och
makt över utvecklingen ligger kvar på Koster.

16. Övriga frågor
a. Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från
och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del
förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den
enskilde när det gäller personlig integritet. Lars Båld får i uppgift att undersöka
vad detta innebär för Samhällsföreningens behandling av personuppgifter.
b. Linfärjan
Frågan om kompensation till resenärer för stilleståndet som varit och frågan om
avgift på sommaren för de som har årskort togs upp. Styrelsen tar med frågan till
nästa styrelsemöte.
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c. Sopor och toaletter
Kommunen brister i dimensionering och service när det gäller tillgång på sopkärl
och toaletter för besökare på öarna. Styrelsen tar med frågan till nästa
styrelsemöte.
d. Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall slängs på kommunens mark i Vettnetskogen. Det borde inte
slängas där utan tas till vara. Styrelsen tar med frågan till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet

Olle Ekström
Justeras:

Bengt Rydberg

Pontus Öberg

