Årsmöte Samhällsföreningen
Fiskargården den 6.e maj 2012
1.
2.
3.
4.

Årsmöte öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Roger Ekstrand valdes till ordförande och Putte Johander valdes till sekreterare.
Justeringsmän
Till justeringsmän för protokollet valdes Pia Grahn och Susanne Enfors-Davies.
Mötets behöriga utlysande
Godkändes trots ett missförstånd om affischering på Sydkoster. Viktigt att protokollet
anslås på Kosterbåtarna samt vid affären på Nord- och Sydkoster. Även lapp i
lådorna kommande år diskuterades.
5.
Röstlängd
Godkändes.
6.
Styrelsens berättelse
Roger informerar om samhällsföreningens aktiviteter och läste upp verksamhetsberättelsen. Se bilaga
7.
Ekonomi
Föreningen har år 2011 intäkt från medlemsavgifter, annonsering i
kosterkuriren: 11.067:-, utgifter från tryck av Kosterkuriren, kontorskostnader (porto,
mm) 13.305:Vi går varje år i underskott. 2011 blev underskottet på ca 2000 kr. Se bilaga.
8.
Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp, se bilaga
Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet.
9.
Medlemsavgift.
En diskussions angående det negativa resultatet årligen på ca 2.000 kr. Den stora
utgiften är tryckningen av Kosterkuriren men stämman var överens om att den
fyller en viktigt funktion på Koster. Stämman beslutade därför att öka
medlemsavgiften till 75:-. Viktigt att informera om anledningen till detta i nästa
Kosterkurir.
10.
Arvoden för styrelsen
Stämman var enig om att arvoden för styrelsen ligger kvar på 0:11.
Val av styrelse och suppleanter
Roger Ekstrand omvald på 1 år, Putte Johander omvald 2 år, Trine Reed Jensen
omvald 2 år, Monica Broberg kassör 2 år, Torbjörn Stjärnberg suppleant 2 år.
Övriga i styrelsen har 1 år kvar. Ties Hildebrand, Maria Wogenius vice ordf,
Helena Torgilsman och Pia Grahn
12.

Revisorer
Cyril Larsson och Christer Axelsson valdes på 1 år
Revisorssuppleanter: Berit Eriksson och Lisbeth Öijvall Johander valdes på 1 år
13.
Valberedningen
Gunilla Hansén (sammankallande), Alva Lek Torgilsman, Magnus Öhrn, Susanne
Enfors-Davies valdes på 1 år
14.
Övriga frågor/redovisning
Föreningsstruktur. Information om samhällsföreningens uppdelning i olika
ansvarsområden, modell a Strömstad kommun. Se fil
Lilla örådet: Förslag om bildande av en grupp där representanter från Kosters olika

föreningar samordnar frågor för att motverka splittring, undvika dubbelarbete och
effektivisera arbetet. Samhällsföreningen tar initiativet till första möte.
Hemsida. Företagarnas hemsida” Kosteroarna.com” görs om och går mer mot
företagande och mindre samhällsinformation. Samhällsföreningens har tagit fram ett
förslag på hemsida ”www.kostershf.se”. Denna ska ses som ett komplement till
företagarnas och där ska information fokuserad på Kosters samhälle finnas. Web.
hotell och domän kostar 1700:- om året. Stämman var överens om att hemsidan skall
tas fram och en dialog med Helena von Bothmer ska föras om upplägget.
Enighet om att Kosterkuriren är viktig och skall vara kvar. Utdelas 2 gånger per år.
Bostadsstiftelse Kosterstiftelsen kan inte ändra stadgarnas innehåll. Till följd av
detta föreslås att en ny Bostadsstiftelse bildas. Samhällsföreningen ska ingå
tillsammans med Företagarföreningen och Hembygdsföreningen i den stiftelsen.
Delaktiga föreningar får låna pengar ifrån Kosterstiftelsen. Kommunen har lovat att
sälja mark till subventionerat pris om en Bostadsstiftelse bildas.
Bostadsföreningen bör inrikta sig på att få hit barnfamiljer och unga för att få ett
levande året runt samhälle. Det är framför allt större bostäder som det är brist på.
KIFAB. På årsmötet beslutades att lägenheter kan uthyras till personer under 55 år.
Samhällsföreningen har diskuterat om man kan göra om de små lägenheterna till
större lägenheter. Gunilla H hävdade att detta redan har utretts och de har kommit
fram till att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart.
Trafiksituationen. Roger Ekstrand har varit på möte med Conny Hansson/Gatuchef
på Strömstad kommun för att diskutera hur vi kan lösa transport problemet på Koster.
Vi är beroende av att kunna transporterar barn och gamla. Samhällsföreningen har
skickat brev till BUN och Omsorgsnämnden där vi undrar hur kommunen löser
situationen med färdtjänst och skolskjuts. Omsorgsförvaltningen svarar att de inte har
möjlighet att bistå med transport. BUN har inte svarat. Putte J menar att problemet
dock inte skulle lösas om vi skulle få skolskjuts och färdtjänst. Det blir en stor
begränsning i barnfamiljer och gamlas vardag om vi inte har möjlighet att skjutsa på
våra fordon.Vi ska undersöka möjligheten att söka dispens hos Transportstyrelsen.
Årsmötet var även överens om att sända en skrivelse till Kommunstyrelsen och
hävda att Strömstads kommun bör ställa upp med färdtjänst och skolskjuts på Koster
och be om stöd för en ansökan om dispens till persontransport på lastmopeder.
Kosterhavsdelegationen visar större aktivitet. Fler möten och mer delaktighet i
besluten. Kosterstiftelsen AB förlorade upphandlingen till Svensk skogsservice för ca
1 år sedan. Samhällsföreningen skrev då ett brev där vi ifrågasatte upphandlingen
och efterfrågade fler arbeten för öbor och en bättre långsiktighet för de anställda.
Föreslaget är att Nationalparken anställer några personer och att större arbeten läggs
på upphandling. Det har nu skapats några jobb för kosterbor: Helena Torgilsman,
Sandra Lek och Pia Lena som djurskötare och Tomas Willdal som Naturvårdare.
Samhällsföreningen fortsätter att bevaka situationen.
Kosterlänken Samhällsföreningen har skickat brev till Kommunen angående att
mantalsskrivna bör slippa betala på linfärjan sommartid. Linfärjekortet som vi betalar
för och kosterbokortet skulle kunna användas som legitimation för att slippa betala
extra på sommaren.

Årskort på kosterbåtarna har diskuterats. Gunilla H påpekar att det finns att köpa
och kostar ca 6.000:-

Badplats Rörvik. Kosterhavsdelegationen driver en handikappanpassad badplats i
Rörvik och nationalparken bekostar den. Handikappanpassad väg ner till stranden
måste också finnas.
Vägarna på Sydkoster. Förfrågan kom om Samhällsföreningen kan skicka ett brev
till regeringen och fråga hur läget är angående beslutet om den Allmänna vägen
Sydkoster.
Förfrågan till kommun Miljö och bygg. Husvagnar ställs på tomter. Finns det
bestämmelser för detta. Samhällsföreningen driver mot kommunen.
Kollektivtrafik. Anslutningarna mellan båt och tåg, buss är ganska bedrövliga.
Borde gå att samordna ankomst och avgångstider bättre. Möten har tidigare hållits
med Kostermarin, Västtrafik inblandade. Roger kollar med Seved hur tidigare
kommunikation varit för att återuppta den.
Vilka sköter städning längs vägarna? Kosterstiftelsen gör detta till viss del.
Det var bristfällig information om detta årsmöte.
Till nästa möte skall alla medlemmar informeras om datumet för mötet via brev.
6.

Mötet avslutat
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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