KN möte 121 och Kosters Samhällsförening.
19 april 2018
På Strandkanten
Närvarande: Göran Lyth, Ingegerd Karlbratt, Hans Arén, Maria Wogenius, Göran Larsson, LarsOve Loo, Helena von Bothmer. Från KShf: Monika Broberg, Jane F Forsberg, Maria Wogenius
(igen!)

• Sekreterare: Helena von Bothmer
• Justerare: Lars-Ove Loo
• Föregående protokoll, KN 120. Göran Lyth föredrar detta. Frågan om ev möte med Åsa
Torstensson som flaggats för tidigare. Vi kan gärna genomföra ett möte med henne där vi är
tydliga med att det är ”Kosters Framtid” vi vill prata om som i flera frågor berör Tekniska
Nämnden bla. men även frågor som berör hela samhället. Vi vill träffa Åsa också för att hon
kommer att ta över ledningen för Centerpartiet.
• Skrivelse till KS ang §6 och alternativ 3. Lyth har skickat denna skrivelse till KS.
• FÖP - projektet. Björn Rickardsson har skickat förslag till länsstyrelsen med justeringar i ett
slags appendix. Kosternämnd har lovats få göra en översyn av denna innan den går till beslut.
• LEA - genomgång av projektgruppernas arbete. Jane hör sig för om hur frågan om KIFAB har
kommit upp och vill bekräfta att LEA arbetet inte på något sätt velat föra någon bakom ljuset
utan kommit på möjligheter till samarbete mellan KIFAB och Kosters Framtid. För att få till ett
bra samarbete önskar Kosternämnden och KShF att KIFAB får en plats i Kosters Framtids
styrgrupp.

- Referat från styrgruppsmötet 16 april. (Se protokoll Kshf hemsida)
• Börje Nilsson har skrivit en förfrågan till Peter Heie om att få presentera Kosters Framtid som en
informationspunkt inför ett KF möte.
• Diskussionspunkt: Göran Lyth lyfter frågan om hur engagemanget på öarna ska se ut i
framtiden. Idag finns Kosternämnd, Samhällsförening, Företagarförening. Finns det en möjlighet
att göra en stark organisation som kanske också omfattar KIFAB eller annat utvecklingsbolag
och dessa föreningar.

- Några viktiga frågor är att vi på Koster inte återigen skapar flera olika kanaler till kommunen.
- Demokratiska val viktigt.
- Kan nämnden vara en gruppering som väljs och att det under denna finns arbetsgrupper (jfr
Kosters Framtid)

- Hur kan vi få reda på vilka frågor som berör som unga människor i vårt samhälle vill jobba
med.

- Hitta nya former för möten, ex ibland bara öppna möten, fria samtal.
- Det vore bra att ordna en samling, föredrag, ”väckelsemöte” kring miljöfrågor som kopplas
till den ”gröna Lean”. Se idén kring det som väcktes på Referensgruppsmötet 16 april.

- Frågan är om det inte ofta handlar om vår ”kultur” alltså vårt sätt att vara med varandra,
kommunicera.
• Bjuda in politiker till allmänt möte andar halvan av augusti. Måste finna en bra moderator. V. 34 35. Förslag: Dan Melander, (Stefan Edman). Vi samlar på oss förslag och gör färdigt förslag.

• Nästa möte 14 maj kl. 16-18 på Kosters Trädgårdar.
/Helena vid tangenterna
Justera
Lars-Ove Loo

