Årsmöte för Kosters samhällsförening 22 mars 2015
Plats: Gymnastiksalen Sydkoster

1. Val av ordförande för stämman
Torbjörn Stjernberg valdes till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för stämman
Roger Ekstrand valdes till mötessekreterare.
3. Val av justerare av stämmans protokoll
Lars-Ove Loo och Göran Larsson valdes att justera protokollet.
4. Mötets utlysande
Mötets utlysande godkändes.
5. Godkännande av röstlängd
Närvarande var 57 st plus 17 fullmakter. Mötet beslutade att Torbjörn S analyserar
deltagarantalet och utreder om närvaro antalet var 75% av det totala medlemsantalet.
Mötet godkände röstlängden
6. Styrelsens berättelse
Se bilaga - lades till handlingarna.
7. Ekonomi
Se bilaga - lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Se bilaga - lades till handlingarna.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
10. Medlemsavgift
Mötet beslöt att avgiften höjs till 100 kr från 2015.
11. Arvoden
Styrelsens arbetar ideellt, dvs. utan arvode.
12. Val av styrelse och suppleanter
Torbjörn Stjernberg valdes till ordförande för 1 år
Maria Wogenius valdes till Vice ordförande på 2 år
Helena Torgilsman valdes till vice sekreterare på 2 år
Janne Waldås valdes som ledamot på 2 år
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Alexandra Trensare valdes som suppleant på 2 år
Roger Ekstrand avgår och istället valdes Olle Ekström som sekreterare på 1 år
(fyllnadsval)
Trine Reed Jenssen avgår och istället valdes Pontus Öberg som ledamot på 1 år.
(fyllnadsval)
Axel Lek avgår och istället valdes Jonas Nordqvist som suppleant på ett år (fyllnadsval)
13. Val av revisor
Christer Axelsson och Cyril Larsson valdes till föreningens revisorer för kommande år.
Berit Eriksson o Lisbeth Öivall Johander valdes till revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning
Gunilla Hansen, Magnus Öhrn, Susanne Enfors-Davies, Sofie Regnander valdes att
utgöra valberedning.
15. Övriga frågor
Stadgeändring
Torbjörn Stjernberg gick igenom de nya stadgarna. Det finns ett par pragrafer som bör
belysas. Dessa är;
- §4
MEDLEMSANTAGANDE
- §18 KIFAB
En diskussion fördes av mötesdeltagana och följande synpunkter framkom;
- §4. De som inte uppfyller villkoret för rösträtt skall kallas ”stödmedlemmar”.
- Mantalsskrivna tas bort, ska heta ”folkbokförd”
- Ordet ”starkt” tas bort
- Ordet ”och/eller släktband tas bort
- Meningen ”Medlemmar kan även vara juridiska personer” tas bort
- §18. KIFAB skrivs ut ”Kosters Ideella Förvaltning AB”
Omflyttning av paragrafer, §18 flyttas och lämnar plats för § 16 som nu kommer sist i
stadgarna.
Justerade stadgar se bilaga.
Med dessa ändringar och att 75% av medlemmarna är närvarande alternativt lämnat
fullmakt beslutades att de nya stadgarna skall gälla. Beslut tas på nästa årsmöte om
införande av stadgarna.
Skolan
Viktigt att driva skolfrågan vidare mot kommunen.
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Verksamhetsberättelse för Kosters samhällsförening
för perioden från årsmötet 2014 till årsmötet 2015
Styrelsen har bestått av Torbjörn Stjernberg (ordf), Maria Wogenius (vice ordf.) Roger
Ekstrand (sekr.), Monika Broberg (kassör), Trine Reed Jensen, Helena Torgilsman, JanErik Waldås, Axel Lek (suppleant), Alexandra Trensare (suppleant).
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden sedan förra årsmötet.
KSHF har varit representerade i Kosterhavsdelegationen och Kosterstiftelsen samt varit
företrädda vid KIFABs bolagsstämma.
Samverkan med Kosternämnden har skett genom adjungering, och sedan i höstas genom
överlappande medlemskap i KSHF styrelse och nämnden (Maria Wogenius och Roger
Ekstrand).
Samverkan med Kosters företagarförening har skett genom överlappande medlemskap i
de bägge styrelserna (Maria Wogenius och Helena Torgilsman).
Vidare finns personöverlappning med en rad andra styrelser som Nord-Kosters och
Kyrkosunds hamnföreningar, flera vägföreningar mm
Kosters samhällsförening är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund via Bohusläns
skärgårdsråd. Under året har SRFs medlemstidning besökt Koster och dokumenterat
besöket i artikel i tidningen.
Delar av styrelsen deltog i september i samråd med motsvarande föreningar på Rossö,
Tjärnö, Resö/Galtö och med representanter för Länsstyrelsen.
Styrelsen (eller delar av styrelsen) har
• Undersökt och avskrivit möjligheterna att ordna en privat skola på Koster.
• Haft fortsatta kontakter med Tekniska nämnden om nytt taxesystem för linfärjan.
I höstas avslogs vårt förslag av den tidigare TN men vi har uppmanats att
återkomma till nya TN för att göra en muntlig dragning.
• Undersökt hur taxiverksamhet kan ordnats – frågan hänger på att hitta lämplig
person. Frågan har tagits upp med företagarföreningen men inget resultat ännu.
• Varit engagerad i diskussionen om VA lösningar (i samråd med Kosternämnden)
och med en representant deltagit i årets VA mässa i Borås.
• Informerat om Koster via vår hemsida www.kostershf.se
• Utgivit ett höstnummer av Kosterkurien, och medverkar i kommande
Kosterbladet med intervjuer om ”Hur blir man kosterbo?”
• Medverkat i det välkomnande av nya kosterbor som arrangerades på Fiskargården.
• Medverkat och presenterat frågor vid Kosters öråd
• Medverkat i diskussioner om projektet ”Fossilfritt och hållbart Koster” initierat av
Strömstad Akademi.
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Nya stadgar antagna vid årsmötet 22 mars 2015 och gällande
efter ytterligare ett årsmötesbeslut
Stadgar för Kosters samhällsförening
§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Kosters Samhällsförening (KSHF) är en ideell förening med säte på Koster, Strömstads kommun.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att bidra till att stärka Kosters intressen och utveckling genom att:
• ha beredskap för att lyfta goda projekt och initiativ på Koster
• peka på behov, prioriteringar och förslag på förbättringar av vikt för Koster
• vara en kvalitativ part till kommunen/Kosternämnden när det gäller utvecklingen av Koster.
• producera och sprida information av relevans för ändamålen
§ 3 OBUNDEN
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ 4 MEDLEMSANTAGANDE
Samhällsföreningens medlemmar / stödmedlemmar skall stödja samhällsföreningens ändamål och
vara knutna till Kosteröarna genom boende, fastighet, verksamhet.
Rösträtt vid årsmötet tillfaller endast betalande medlemmar som är folkbokförda på Koster.
Beslut att avslå ansökan om medlemskap/stödmedlemskap liksom beslut att utesluta medlem/
stödmedlem får fattas endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens
intressen. Beslutet skall fattas av styrelsen.
§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Ordinarie årsmöte beslutar om medlemsavgift.
§ 6 RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR
Föreningens räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.
§ 7 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär
samt när det gäller revision av förvaltning för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall senast 2 veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
§ 8 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall:
• Styrelse, revisorer och valberedning utses
• Det gångna årets verksamhet och ekonomi redovisas
• Beslut vad gäller styrelsens ansvarsfrihet fattas
• Plan och budget för innevarande år presenteras
• Medlemsavgift för innevarande år fastställs
• Motioner behandlas
• Övriga frågor diskuteras
Förslag (motion), som medlem/stödmedlem vill väcka vid årsmöte, skall vara inlämnad senast 1
vecka före årsmötet till styrelsen, som skall avge sitt yttrande vid årsmötet.
Frågor som behandlas under punkten ”övriga frågor” kan endast beslutas av enhälligt möte.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål ordinarie årsmöte i förväg beslutat och i
övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål
påfordras av en revisor eller av minst 5 medlemmar.
Kallelse skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhållit begäran enligt första stycket. Av
kallelsen skall framgå vilket ärende som föranleder mötet.
Extra årsmöte skall endast behandla det ärende som föranleder mötet. Endast enhälligt beslut av de
närvarande röstberättigade kan leda till att annan fråga behandlas.

§ 10 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte sker genom anslag på hemsidan, anslagstavlor på Koster och på kosterbåtarna.
Kallelse skall vara anslagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie årsmöte och
senast en vecka före extra årsmöte.
Då kallelse utgått till årsmöte skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna.
§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst sju (7) och högst nio (9) ordinarie medlemmar samt upp till två
ersättare. Ordförande väljs av årsmötet för en period av ett år. Övriga medlemmar i styrelsen väljs
för en period om två år, överlappande.
Styrelsen fördelar inom sig posterna vice ordförande. kassör, sekreterare
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Styrelsemöte skall hållas då styrelsemedlem påkallar detta.
§ 12 REVISORER
På ordinarie årsmöte skall väljas två revisorer för tiden intill dess ordinarie årsmöte hålles.
Revisorerna företräder föreningens medlemmar och är ansvariga inför årsmötet.
Deras huvudsakliga uppgift är att granska styrelsens arbete vad gäller ekonomi.
§ 13 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.
§ 14 RÖSTRÄTT
Endast närvarande betalande medlem folkbokförd på Koster äger rösträtt på årsmöte, extra årsmöte
och medlemsmöte.
På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§ 15 RÖSTETAL
Frågor som behandlas på årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet, om
inte annat anges i dessa stadgar. Nedlagda röster räknas inte.
Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
§ 16 KIFAB
Samhällsföreningens agerande av betydelse för KIFABs (dvs. Kosters Ideella
Förvaltningsaktiebolags) verksamhet skall beslutas av årsmöte efter att ärendet har annonserats i
kallelsen.
§ 17 STADGEÄNDRING
Stadgeändring beslutas endera med enhälligt beslut på ett årsmöte alternativt med två tredjedels
majoritet vid två årsmöten. Avsikten att behandla stadgeändring skall tydligt framgå av kallelsen.
§ 16 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut på ett årsmöte alternativt med två
tredjedels majoritet vid två årsmöten. Avsikten att lägga ner föreningen skall tydligt framgå av
kallelsen.
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla förening med närliggande syfte i
enlighet med särskilt beslut vid upplösningen. Särskilt skall beaktas att upplösningen genomförs så
att den är förenlig med KIFABs fortsatta verksamhet.

