Årsmöte för Kosters samhällsförening 28 april 2013
Plats: Naturum på Sydkoster

1. Val av ordförande för stämman
Roger Ekstrand
2. Val av sekreterare för stämman
Torbjörn Stjernberg
3. Val av justerare av stämmans protokoll
Sune Hultqvist och Gunvor Hultqvist
4. Mötets utlysande
Godkändes
5. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes enligt den namnlista som sändes runt, se bilaga.
6. Styrelsens berättelse
Verksamhetsberättelsen enligt bilaga redovisades av ordförande och lades till
handlingarna.
7. Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen enligt bilaga redovisades och lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Revisorernas rapport se bilaga redovisades och lades till handlingarna
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 75 kr
11. Arvoden
Beslöts om oförändrade arvoden (dvs. 0 kr) till styrelsen
12. Val av styrelse och suppleanter
Roger Ekstrand omvaldes som ordförande för ett år
Maria Wogenius omvaldes för 2 år
Helena Torgilsman omvaldes för 2 år
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Jan-Erik Waldås valdes in i styrelsen för 2 år
Alexandra Trensare valdes in i styrelsen för 2 år
Torbjörn Stjernberg (tidigare suppleant) fyllnadsvaldes för 1 år som sekreterare och
ersätter i den rollen Putte Johander som bett att få lämna styrelsen.
Axel Lek nyvaldes som suppleant för 1 år
Monika Broberg och Trine Reed Jenssen kvarstår för ytterligare ett år enligt beslut vid
förra årsmötet.
13. Val av revisor
Omval av Christer Axelsson och Cyril Larsson
14. Val av valberedning
Gunilla Hansen, Magnus Öhrn, Susanne Enfors-Davies, Sofie Regnander valdes att
utgöra valberedning inför kommande årsmöte.
15. Övriga frågor
Stadgeändring
Årsmötet beslöt att föreningens räkenskaper sammanfaller med verksamhetsåret 1/1 31/12.
Resterande övriga frågor hade karaktären av information och diskussion. Följande
berördes:
Hur skall vi samordna olika föreningars insatser
Kosternämnden har ett övergripande ansvar för att driva frågor gentemot kommunen men
viktigt är att detta inte får innebära att nämnden tar undan initiativ från andra föreningar.
Att adjungera personer till de olika styrelserna kan vara ett sätt att arbeta över
föreningarnas gränser.
Vi bör formalisera samarbetet – ha ett litet ö-råd med kontaktpersoner i föreningarna som
även förbereder de stora ö-råden. Roger E lovade att ta initiativ till ett sådant möte.
Vi bör även arbeta för regelbundna formaliserade kontakter med kommunstyrelsen.
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Skolan
Lärartjänsten är tillsatt. Det nämndes att just frågor om lärartjänster och skolformer är
aktuella på många öar och att Skärgårdarnas riksförbund har en skolgrupp som vi kan
samarbeta med framöver.
Vägar
Efter redovisningen av bakgrunden till kommande förändringar och huvudalternativen för
framtida vägorganisation fördes följande fram:
Vi bör ha en gemensam vägförening
Viktigt att ingå i Riksföbundet Enskilda Vägar(REV) för försäkring och juriststöd.
Frågan restes om det är möjligt att få Strömstads kommun att finansiera vägarna eller ge
bidrag. Om linfärjan som idag kommunen bidrar till med mellan 400 000 och 500 000
kronor per år skall ingå i framtida vägorganisation kommer frågan om kommunens
finansiering automatisk upp.
Frågan om möjligheten att ta upp avgift för tillfälliga besökare togs upp (liknande
en ”trängselskatt” eller ”bomavgift”)
Inför överförandet är det viktigt att Trafikverket bekostar en asfaltering av de allmänna
vägarna.
Eftersom många sommarboende dels är här tidvis vintertid och dels använder vägarna
tillsammans med många gäster under somrarna är det rimligt att avgifterna framöver inte
skiljer på året-runt-boende och sommarboende.
Kosterlänken, dvs. linfärjan
Huvuddragen redovisades vad gäller den skrivelse som skickats till kommunen där
förändrat avgiftssystem föreslogs. Följande synpunkter framfördes:
Vore bra med ett årskort även om det blir något dyrare än dagens vinterkort.
Kan man undersöka möjligheterna att Kosterbokortet för Kostertrafik skulle kunna
fungera som frikort för linfärjan (vilket innebär att de som behöver köpa kort måste
betala en högre avgift än om kosterbor ingår i avgiftsunderlaget).
Årsmötet ombad styrelsen att driva frågan vidare i linje med vår skrivelse, ev, med
individuella kort.

3

Färdtjänst / skolskjuts
De skrivelser och de svar som vi fått i dessa ärenden redovisades. Var och en
uppmanades söka lösningar. Styrelsen lovade att arbeta vidare och ta fram ett underlag i
form av de dokument och tillståndsblanketter som en entreprenör för taxiverksamhet kan
tänkas behöva.
Hamnarna
Det har framkommit i diskussionerna mellan ansvariga på Strömstads kommun och
hamnarnas företrädare att kommunen inte tycks känna ansvar för bryggornas ekonomi.
Man önskar dock en gemensam organisation för samtliga Kosterhamnar. Tanken är att
Västtrafik skall bidra genom avgifter för att anlöpa hamnarna – men samtidigt har
Västtrafik uttryckt besparingsplaner och förhandlingsläget vad gäller att få Västtrafik att
finansiera hamnarna är inte starkt när de samtidigt vill dra in vissa anlöpningar.
En förrättning kommer att ske där kommunen står för förrättningskostnaderna.
Nordkosters Fiskehamnförening har hittills varit skeptiska till en gemensam
hamnförening men lantmäteriet kan som myndighet ändå komma att skapa en sådan.
Vattenfrågan
Lasse Linusson redovisade de kontakter han och Kosternämnden haft med kommunen i
vattenfrågan. I den intensiva diskussionen framkom följande:
Frågan är avgörande för möjligheterna att bo kvar på Koster – många kan inte klara de
anslutningsavgifter till kommunalt vatten och avlopp som nämnts i Swecos
konsultutredning (siffran 385 000 kr nämndes)
Flera uttryckte vikten av att vi finner lokala lösningar och ifrågasatte behovet av att
transportera vatten och avlopp över Kosterfjorden.
Vi bör göra en egen vattenutredning, exempelvis för att genom enkät till alla
fastighetsägare få klarhet vad gäller hur de löst vatten och avloppsfrågorna, samt hur ofta
de har behov som skulle behöva täckas med utbyggt kommunalt vatten.
Kommunens hantering av utredningsuppdraget till Sweco ifrågasattes. Samma konsult
(Hans Björkman) har genomfört uppdraget även vid tidigare år och den senaste
utredningen uppfattades som till stora delar en återanvändning av tidigare utredningar.
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Hemsidan
Hemsidan redovisades och flera uttryckte sin uppskattning. Viktigt att alla hjälper till att
skicka underlag till Roger Ekstrand (Roger Ekstrand proek@telia.com) eller Susanne
Enfors-Davies (Susanne Enfors-Davies sus.koster@telia.com )
16. Avslutning
Mötet avslutades med en uppskattad film om naturreservaten i Kosterhavet och Yttre
Hvaler.
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Verksamhetsberättelse för Kosters Samhällsförening (SHF) 2012
Styrelsen för Kosters Samhällsförening bestående av Roger Ekstrand (ordförande), Putte
Johander (sekreterare), Monika Broberg (Kassör), Maria Wogenius (ledamot), Helena
Torgilsman (ledamot),Ties Hildebrand (ledamot), Trine Reed Jensen (ledamot) Pia Grahn
(suppleant) och Torbjörn Stjernberg (suppleant) avger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2012.
Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda möten under året.
SHF har lämnat en skrivelse till Strömstads kommun angående skol- & färdtjänst på öarna.
SHF har lämnat en skrivelse till Strömstads kommun angående lärartjänst för klasserna 4/6.
SHF har lämnat ett förslag på förändrade avgiftuttag på Kosterlänken.
Utsedd representant för SHF har medverkat på Kosterhavsdelegationen möten under året.
Utsedd representant för SHF har medverkat på KIFAB´s årsstämma.
Tagit fram och Introducerat en ny hemsida www.kostershf.se.
Utgivit 2 exemplar (vår och höst) av Kosterkuriren.
Nordkoster 27 april, 2013

Styrelsen

2012-04-29

Sida 1

Datum: 2013-04-28
RESULTATRÄKNING 2012
Intäkter
Medlemsavgifter (2012 och 2013)

17 900 kr

Summa intäkter

17 900 kr

Årets resultat

11 607 kr

Kassa bank

25 351 kr

Utgifter
Kosterkuriren
Kontorskostnad/porto/adm
Hemsida
Summa utgifter

3 425 kr
1 148 kr
1 720 kr
6 293 kr

FÖRSLAG TILL BUDGET 2013
Intäkter
Medlemsavgifter
( 7500 kr på 2012)

3 000 kr

Summa

3 000 kr

Budgeterat resultat

-3 500 kr

Utgifter
Kosterkuriren
Kontorskostnad/porto mm
Hemsida
Årsmöteskostnad
Bankkostnader

2 000 kr
1 200 kr
2 700 kr
0 kr
600 kr
6 500 kr

