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Möte Kosternämnden och Kosters Samhällsförening den 13 november 2018.

Närvarande: Göran Lyth, Göran Larsson, Lars Båld, Svante Nilsson, Lars-Ove Loo, Helena
von Bothmer, Maria Wogenius, Jane Forsberg Karlsson, Monika Broberg, Pontus Öberg,
Olle Ekström, Helena Torgilsman, och Janne Waldås
Adjungerade; Anders Tysklind och Börje Nilsson

1. Val av sekreterare och justeringsman och fastställande av dagordning
Olle utsågs som sekreterare och Pontus Öberg och Helena von Bothmer att justera
protokollet. Dagordningen fastställdes.
2. Föregående protokoll
Det var positiva reaktioner på Moa Björnsons inspirationsfilm från Traena. Alla har
dock inte fått en fungerande länk till filmen. Anders lägger ut länken på
Nationalparkens facebooksida. Helena mailar ut länk till samtliga.
Demokratimötet den 1 oktober med Erik Amnås gav inspiration till nytt arbetssätt
gentemot kommunen.
3. Utvecklingsbolaget för Kosters Framtid
Förslag till teckningserbjudande och en bolagsordning har tagits fram av Börje. De
bygger på att Kosters Samhällsförening startar och blir huvudägare till ett
utvecklingsbolag som driver vidare det arbete som gjorts i projektet Kosters Framtid.
Samhällsföreningen är positiv till att ett bolag startas. Föreningen är också positiv till
att köpa aktier i bolaget men har dock inte möjlighet att ta på sig det ansvar och
arbete som det innebär att bli huvudägare till bolaget.
Börje får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag för start av bolaget.
4. Kosters Framtid
Det har varit svårt att engagera kosterbor i projektet Kosters Framtid. Det finns två
grupper som borde tas med i arbetet. Dels de unga valbara som fick många röster i
Kosternämndsvalet men inte tillräckligt för att bli invalda men som borde tas med i
projektet för att kunna växa in i arbetet i nämnd och föreningar. Dels de ännu yngre
som kan ha många idéer som bör tas tillvara. Där får föräldrarna inom
Kosternämnden och Samhällsföreningen i uppdrag att ordna någon aktivitet för att
lyssna till deras idéer och kanske bilda ett ungdomsråd.
5. Framtida struktur på nämnd, föreningar och Kosters Framtid
Nämnden och samhällsföreningen fortsätter med gemensamma möten. Det finns även
behov av att ha egna möten. Våra olika roller behöver diskuteras.
6. Informationspunkter
a. Medborgarförslag inlämnat till kommun av Torbjörn Stjernberg
Räddningstjänsten på Koster (liksom i andra delar av Strömstad) bör ges uppdraget
att kunna larmas till personer som behöver läkarkontakt och saknar egna resurser för
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att nå läkare via t.ex. videosamtal. Några av de som utför uppdrag för
räddningstjänsten ges en utbildning för att hantera teknik och rutiner för att bistå i
kontakten med videoläkaren.
b. Taxor linfärjan
Kommunen planerar att ta bort sommarkorten från linfärjan och låta årskorten gälla
även på sommaren. Det är bra och i linje med det som kosters samhällsförening
argumenterade för för flera år sedan. Taxorna som föreslås - 400 kr för årskort och 15
kr för enkelresor. Samhällsföreningen föreslog dock att taxorna skulle vara 20 kr för
enkelresor och 150 kr per person och åretruntkort (istället för 200 kr för 2 personer
att dela ett kort som det är nu).
7. Kommande möten
Möten under 2019 planeras in på torsdagar mellan kl 17-19.
Nästa möte planeras preliminärt till den 6 december kl 17-19 på Naturum. Erik Amnå
bjuds in. Våra roller och vårt arbetssätt gentemot kommunen behöver diskuteras. Om
Erik Amnå inte kan den 6 december håller Kosternämnden ett eget möte denna kväll.
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