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Verksamhetsberättelse för Kosters samhällsförening från årsmötet
2016 till årsmötet 2017.
Styrelsen
Maria Wogenius (ordförande), Olle Ekström (sekreterare), Janne Waldås (vice
ordförande), Helena Torgilsman (vice sekreterare), Jane Forsberg Karlsson (ledamot),
Monika Broberg (kassör) Pontus Öberg (ledamot), Alexandra Trensare (suppleant), Jonas
Nordqvist (suppleant)

Revisorer
Christer Axelsson och Cyril Larsson, revisorer
Berit Eriksson och Lisbeth Öijvall Johander, revisorssuppleanter

Valberedning
Gunilla Hansén (sammankallande), Susanne Enfors Davies, Agneta Kalbratt och Magnus
Öhrn

Medlemsantal
Antalet medlemmar som betalt medlemsavgift har kraftigt minskat från 225 st 2015 till
45 st 2016.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 sammanträden. Protokollen är möjliga att ta
del av på samhällsföreningens hemsida http://www.kostershf.se/
Kosters Samhällsförening och Kosternämnden har överlappande uppgifter och vid ett
tillfälle sammanträtt tillsammans för att främst diskutera VA-frågan och bostadsfrågan.
Kosters Samhällsförening och Kosternämnden har tillsammans tagit del av Ulla Herlitz
föredrag med positiva synpunkter på våra framtida möjligheter. Bl a kring bildandet av
lokalt utvecklingsbolag för bostäder.

Annan medverkan
Kosters samhällsförening är representerad i Kosterhavsdelegationen som är organ för att
samordna och leda aktiviteter inom Kosterhavets nationalpark. Maria Wogenius och
Helena Torgilsman företräder samhällsföreningen där.
Jane Forsberg Karlsson med Maria Wogenius, som ersättare, ingår i styrelsen för
Kosterstiftelsen.
Samhällsföreningen har också, som stor aktieägare, en viktig roll i KIFAB där Jane
Forsberg Karlsson representerar Kosters Samhällsförening. KIFAB driver Västrabo.

Kosterkuriren
En av Samhällsförenings uppgifter är att sprida information. Ett nummer av
Kosterkuriren har givits ut i mars 2016 och delades ut i alla brevlådor i samband med
Påskveckan.

Samhällsföreningens sidor på nätet
Ett annat sätt att sprida information är via hemsidan på nätet www.kostershf.se Under
året har sidorna omstrukturerats och informationen uppdaterats. Ett antal länkar till
andra sidor med Kosterinformation har tillkommit. Formulär har lagts till för att alla ska
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kunna skicka in information om händelser på Koster till kalendern eller nyheter som man
vill få publicerade.

Utegym
Planering av ett utegym på Nord och ett på Syd har påbörjats. Maria Wogenius har skrivit
till kommunen för att få låna mark vid Vettnet för ett utegym på Nord. Pontus Öberg har
fått tillstånd av Ann-Marie Andersson att ställa ett utegym på deras mark vid gamla
lekparken vid Affär’n på Syd.

