Årsmöte fiir Kosters samhällsfiirenine 30 mars 2014
Plats: Naturum på Sydkoster

I. Val av ordfarande.för sttimman
Roger Ekstrand valdes till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för stcimman
Torbj öm Stj emberg valdes till mötessekreterare.
justerare av stcimmans protokoll
Lasse Linusson o Sofie Regnander valdes att justera protokollet.
3. Vctl

av

1. Mötets utlysande
Mötets utlysande godkändes.

5. Godkinnande av röstlcingd
Drygt 40 talet personer deltog i mötet varav 36 är medlemmar i samhällsft)reningen.
6. Styre lsens berättelse
Se bilaga - lades till handlingarna.
7.

Ekonomi

Se bilaga - lades

till

handlingama.

8. Revisorernas hercittelse
Se bilaga - lades till handlingarna.
9. Ansvarsfr

ihet.ftr styr el s en

Styreisen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 13.
10. Medlemsavgift
Avgiften för 2014 beslöts vara oförändrad, 75 kr per medlem.
Mötet beslöt att avgiften hojs till 100 kr från 2015.

I I . Art'oden
Styrelsens arbetar ideellt, dvs. utan arvode.

12. Val av styrelse och suppleanter
Torbjöm Stjemberg valdes till ordförande för I år.
Roger Ekstrand valdes till seketerare för 2 år
Monika Broberg omvaldes till kassör för 2 år
Trine Reed Jenssen omvaldes till ordinarie styrelseledamot ftir 2 år
Axel Lek omvaldes till styrelsesuppleant för 2 år
Maria Wogenius, Helena Torgilsman, Jan-Erik Waldås valdes förra året för två år och
kvarstår således i stlrelsen ytterligare ett år.
Alexandra Trensare valdes förra året som suppleant och kvarstår således 1'tterligare ett år.

I3. Val av revisor
Christer .drelsson och Clril Larsson omvaldes till föreningens revisoter för kommande
ar.
Berit Eriksson o Lisbeth Öijvall Johander omvaldes till revisorssuppleanter.
11. Val av valberedning
Gunilla Hans6n (sammankallande), Magnus Öhm. Susanne Enfors-Davies, Sofie
Regnander valdes att utgöra valberedning.
15. Övriga

frågor

Stadgeändring
Ärsmötet beslöt forra året att frtreningens räkenskaper ska sammanfall med
verksamhetsåret 1ll - 31112. Detta beslut bekräftades och är nu gällande, dvs.
imevarande verksamhetsår och riikenskapsår avslutas 31/12. OK
Övergripande stadgeändring
Styrelsen frck uppdrag att bilda en grupp för att se över samhiillsföreningens stadgar.
16. Avslutning av

denformella delen
Ordförande frirklarade det protokollförda formella årsmötet avslutat.
Vid protokollet;
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Information, presentation och diskussion
Skolan

Stgelsen tar kontakt med skolpolitiker o förvaltning, deltar i
presentation av Koster

till

kandidater.

Hemsidan
www. kostershf. se

Kosterkuriren
Hj ärtstartare

Hamnar

Linfii{ans taxor
Overftiringen av statens vägar
Vattenfrågan
Diskutera

-

undersöka vatten o avlopp

Erfarenheter förmedlade av representanter från Resö-Galtös
samhällsförening
- förmedlade av Anders och Erika Hedenstedt

Aktualiteter i Kosterhavet
- Anders Tysklind

-

i ett förvaltarperspelliv

Kosters Samhällsfiirening

Valbara 2014

Valberedningens ftirslag

Roger Ekstrand ordf 1 år

Torbjörn Stjernberg

Torbjörn Stiernberg sekr 2 år

Roger Ekstrand

Monica Broberg kassör 2 år

omval

Trine Reed Jensen ledamot 2

år

Axel Lek suppl 2 år

omval
omval

Valda 20I 3:
Roger Ekstrand ordf

I år

\4aria Wogenius vice ordf 2 år
Helena Torgilsman vice selv 2 år
Janne I4aldås ledamot 2 år

Alexandra Trensare suppleant 2 år

Revisorer

Cyril Larsson

omval

Christer Axelsson

omval

Revisorssuppleanter
Berit Eriksson

omval

Lrsbein ullvall Jonander

omval

Valberedningen har bestått av:
Gunilla Hansdn sammankallande
Magnus Öhrn
Susanne Enfors Davies
Sofie Regnander
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Kosters Samhällsftirening

Valbara 2014
Roger Ekstrand

Valberedningens fiirslag 2014

ordf 1 ar

Torbjöm Stjemberg

Torbjöm Stiemberg sekr 2 ar

Roger Ekstrand

Monica Broberg kassör 2 ar

omval

Trine Reed Jensen ledamot 2 ar

omval

Axel Lek suppl 2 ar

omval

Valda 2013:

Roger Ekstrand ordf

I år

Maria ll'ogenius vice ordf 2 år
Helena Torgilsman vice sehr 2 år
Janne llaldås ledamot 2 år

Alexandra Trensare suppleant 2 år

Revisorer

Cyil

Larsson

Christer Axelsson

omval
omval

Revisorssuppleanter
Berit Eriksson

omval

Lrsbetn Uljvall Johander

omval

Valberedningen har bestått av:
Gunilla Hansön sammankallande
rvlagnus unm
Susanne Enfors Davies

Sofie Regnander
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Frågor om och

till Rossös och Resö-Galtös

samhällsföreningar 30 mars 2OL4
Frågor att ta upp:

Vilka är de frågor som engagerar på Rossö respektive
Resö-Galtö?
Hur engageras en bredare krets än styrelsen
samhällsföreningen i dessa frågor?

i

Hur ser övrig föreningsverksamhet ut?
Hur ser ålderstrukturen ut på medlemmarna?
Hur sker samarbetet med kommunens politiker och
tjänstemän?
Vad kan vi lära av er och vad är nl intresserade att
lära av oss

Mer specifikt - hur är läget vad gäller skolan, butik,
bostäder, vatten, hamnar, a rbetstil lfä | len, natu rvå rd.
Fungerar allt som det skall och hur gör ni när det inte
fu ngera r?

\4innes4otering liån ett salltallqq{ Lars Strandhltd (tekn. kqqtorets cbq0 2014 03 27)
Läget i vattenlrågan uu är att utredningen kompletterats med en dcl tekniska frågor soni
inte var besvarade tidigare nten den tekniska lösning man arbetar med är en ledning till
fastlandet. lnga andr a alternatir, bedör.r.rs realistiska.

Nu bedrivs ett arbete med konsulthjälp för att undersöka rnöjligheterna att lå ner
ansJutningsavgillerna mot mer normala nir'åer (i kommunen idag ofta kring 240 000 +
nroms). Vid ett tilll?ille under samtalet närlnde LS siffian 400 000 - min sissnins är att
detta är vad han anser som rimligt tak.
Existerande getrensamma an1äggningar som Kyrkosunds avloppsan läggning köper
kommunen in till det värde det har efler avskrivningar. Fastighetsägarna betalar samma
ar.rslutr,ingsavgift som gäller för hela VA kollektivet.
Ett sätt att 1å ner kostnaderna är att söka bidrag fiån EU inte för vattenledningarna i sig
(trol intc det r_yms inom något EU program) rnen fiir utvecklingsprogram där
förutsättningarna år bl.a. att Vatteufi'ågan lösts. Prograrl fiån 201 4 som nämndes var:
Regionala strukturfonden - områcle tillgänglighet:
Ten'itoriellt samarbete inom Nordsjöprogrammet:
LBU dvs. Landsbyggdsutvecklingsproglamrret bl.a. område vattenkvalitet (TS äi,en
lokal utr,eckling firrns rned sorr ntål tlor.jag):
El,[iNA (Enropean Local Energr, Assislance progratn) omr.åde lokal intiastruktrjr.
När det konrrner till att utveckla progfam och ansökningar irrom dessa områden såg LS
behov av sanrarbete med Kosterorganisationer. Tillgänglighet berör t.ex. hamnarna.
nationalparken nrm.
ställde Iiågan om rnöjlighcten för lastighetsägare att skjuta z1,gifien till kon.rmande
ftirsäljning. Någon generell sådan Iösning såg inte LS men däremot har det förekomnrit
att kommunen slutit avtal nred enskilda personer. där man bedönrt att han/hon inte haft
betalningslörn.råga sonr möjliggjort anslutning. Det handlar då om att undvika att boende
tvingas till försäljning pga anslutningsavgifien.
.Tag

l'illsarnmans rrred jurister undersöks också andra alternatir,a taxelösningar t.ex. att
lägga hela kostnaden på förbmkningsavgifter.r oclr där.med undvika anslutningsavgifter.
Nr.^'arande regler innebär att grr-rndanslutningsavgiften räknas upp till 200 k'm boerrcleyta
och firr varje tillkommande 200 kvm tillkommer en lägenhetsavgil't (idag 25.000 kr +
monls )
TStJ

.

2014-03-30

Linfä rja n - taxo rn

a

Nu (2013 och 2014)

-

Fardkort galler bara nar farjan är obemannad.
200 kr per korl som får
genomgått utbidning.
Enke resor under
10 kr lör cyklar.
Barn

-

til

brLrkag av 2 personer som

högsasong 10 kr per resa samt

och med 13 år åker grirhs

Hdgsäsongkort kan losas for 500 kr per perron

Linfä rja n - ta xorn

a

Vårt ursprungliga förs ag
rit vårå [oltnad5missiBt .e!rra t)
Kon skall gålla aven när fårjan år

ltankt

.Bo hrra. t.d,.r.ro.r..

bernannåd.

l

to. .dd., , nad

förarutb ldnlne och för sådana uian rtbildning.

-

250*+JilFl-p€+5€lc€F(alt 125 kr per person)
Enkelresor under hogsasong 20 kr per resa samt
10 kr for cyklar.

-

Bärn yngre än 18 år åker grahs. (Denna punkr
TN behandlat 2013 03 05 och be5lot då

.

atl bårn

n

och med

(oiterl;nken

1l

år åker avglrsJr t1pä

)

Linfä rja n - ta xorn

.

.
.
.
.

har

a

Kommer att samarbeta med ansvariga
tjänstemän för att ta fram ett nytt förslag fi
taxor som ska gälla från 2015.

I

Vad b ir priset per person?
Skall

kortet kunna lånas ut?

Vad blir priset for enke resor utan kort?
Kan man ytterligare höja åldersgränsen för fria
resor ti vårt förslag 18 år?

i

2014-03-30

Överföring av vägarna

'

Informationsmöte med Lantmäteriet 15 april
med Trafi kverket, Strömstad Kommun,
Kosterföreträdare.

.
.

Investeringar skal betalas efter nytta

Drift

oLLr

urd^rl.åll ska beralas

eFter

anvåndning

.

Vill vi bilda en vägförening för

- enbart nuvarande statliga vagårna?
- desså p us några till, t.ex. Filjeltadsvägen?
- för al å Sydkosters vägar?
- för alla Kostervägar?

VA-fråga n
'

Tekn6ka konloret: nga and.å
iast andet beddms realistiska.

'

Exrsterande gemensammå anläggn n8ar,I ex Kyrkos!nds
avloppsa. åBBni.g köper komnun.n in nt det värde der har
eiter av5krivn ngar Fasnghetsägarna berå år sahma
anslutn n8savgftrom gä !erfdrhela VAko eknvet.

.

aiternanvi.

VA ledningtil

Mdll Sheter h i alte.nanvå taxelösn ngar !ndersöks
3t åEga h€å kortnåder påforbrukn nssvc rien..h dårned

-

undv ka

EU nbdförattfå nerånduii ngravgiftemå mot mer iorhara nv;er
iorma r istomsrd 250 000 | moms,
åmbhon ri Konef, mår400000+ momr (o8s mii rorkn nsl

VI MÅSTE SJÄLVA UTVECKLA ocH
DRIVA ALTERNATIVA LÖSNINGAR !

