Årsmöte Sammhällsföreningen
Fiskargården 20.e mars 2011
Mötesordförande: Seved Green, Sekreterare: Putte Johander
Justerare av protokoll: Lisbeth P Johander och Ties Hildebrand:
° Mötet är behörigen utlyst.
° Dagordningen faställd.
° Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse. Godkänns av stämman.
§ 7. Ekonomisk berättelse: Information om årligt underskott pga dyra omkostader för tryck av
Kosterkurriren. Ett försök att sänka kostnaderna genom att sälja annonsplats i Kurriren görs.
§ 8. Ansvarsfrihet för stryrelsen 2010 godkänns.
§ 9. Årsavgift ligger kvar på 50 kr per person.
§ 10. Val av styrelse:
Föregående styrelse

Valberedningens förslag 2011

Seved Green ordf 1 år
Maria Wogenius vice ordf
Lennart Hansson vice sekr
Helena Torgilsman ledamot
Ties Hildebrand suppleant
Petri Vornanen suppleant
Roger Ekstrand kassör *

Roger Ekstrand 1 år
Maria Wogenius vice ordf 2 år
Helena Torgilsman vice sekr 2 år
Ties Hildebrand ledamot 2 år
Pia Grahn suppleant 2 år
Magnus Sjöström suppleant 1 år
Trine Reed Jensen ledamot 1 år

* Styrelsen löser kassörsfrågan internt.
Valda 2010 på 2 år
Putte Johander sekr
Roger Ekstrand kassör *
Ann-Sofie Wallteng ledamot
Revisorer
Cyril Larsson
Christer Axelsson
Revisorssuppleanter
Berit Eriksson
Lisbeth Öijvall Johander
Valberedningen har bestått av:
Gunilla Hansén sammankallande
Alva Lek Torgilsman
Magnus Öhrn
Susanne Enfors-Davies
* Valberedningenens förslag godkänns av stämman.

° Firmatecknare: Ordförande jämte den styrelsen utser har befogenhet att teckna firman var för sig.
Övriga frågor:
° Kosterstiftelsen har förlorat alla uppdrag förutom strandstädningen i upphandlingen kring
skötselplanen för Kosterhavets nationalpark.
Svensk skogsservice vunnit upphandlingen. De har lagt pris på drygt hälften av stiftelsens.
Är det verkligen möjligt att genomföra jobbet på ett bra sätt för det priset?
Situationen har gått väldigt långt ifrån hur det var tänkt från början, då många uppfattat att
ansvariga för nationalparken har lovat och lockat med sysselsättning för Kosterbor.
Andra nationalparker i Sverige drivs av naturvårdsverket.
Anledning till att naturvårsverket inte ensam skulle driva Kosterhavets nationalpark är att det skulle
vara mer lokal förankring...
Allt arbete som kosterstiftelsen utför hotas av att de nedprioriteras i upphandlingarna och att
besluten förflyttas längre bort ifrån Koster.
Förslag att länsstyrelsen anställer naturvårdare som alternativ till upphandlingarna.
Lasse Linusson anser att det är en uppgift för sammhällsföreningen att granska och ifrågasätta hur
upphandlingarna sköts och hur beslutsfattarna ser på frågan om sysselsättning för Kosterbor.
Sammhällsföreningen kan ta hjälp av och rådfråga ex Lasse Linusson och Göran Larsson som är väl
insatta i frågan.
Representanter ifrån samhällsföreningens har närvarat vid samtliga Kosterhavsdelegationens möten.
Kosterhavsdeligationen borde ha mer inflytande än vad den i verkligheten har.
* Nya ledarmöten till Kosterhavsdeligationen från samhällsföreningen skall utses.
Kosterstiftelsen tänker inte överklaga upphandling. Det anses utsiktslöst.
Nationalparkstyrelsen kör argumentet att det inte är ett sysselsättningsprojekt.

° Positiv reaktion för Kosterkurriren. Bladet ger samhällsföreningen mer tyngd och är viktig.
° Förslag om en handikappbadplats på Koster har kommit ifrån Elisabeth (efternamn)?
Samhällsföreningen kan ge förslag till tekniska nämnden på kommunen.
Det finns en handikappbadplats på Rossö som kan vara ett exempel
° Problem med vägarna på syd. Halkbekämpningen är väldigt dyr. Kan samhällsföreningen
samordna vägföreningarna.
° Seved Green överlämnar ordförandeklubban till Roger Ekstrand vars första uppdrag som
ordförande blir att avsluta mötet.
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