Protokoll Kosternämndens möte
Möte nr 129
7:e februari 2019 kl 15.30 på Naturum.
Närvaro: Samtliga i Kosternämnden: Göran Larsson, Maria Wogenius, Lars-Ove Loo, Claes Lek, Lars
Båld, Svante Nilsson, Göran Lyth, Janne Waldås (på lina och inte hela tiden pga dålig nätkoppling) och
Helena von Bothmer. Adjungerad till detta möte: Håkan Eriksson (Koster Marin)

(B) beslutspunkt och Beslut
(D) Diskussionspunkt
(I) Informationspunkt

Mötespunkt

Ansvarig
person

Val av sekreterare och justeringsman:
Sekreterare: Helena von Bothmer
Justeringsperson: Lars Båld
(B) Efter godkännande av justeringsperson skickas protokollet åter till
sekreterare som skickar ut till samtliga i Kosternämnden. Lars-Ove
lägger ut på Kosternämndens hemsidasida:
https://www.kosternamnden.se/protokoll-2485752
Dagordning fastställs med tillägg; se övriga punkter

Genomgång av föregående protokoll nr 128
●

(B) Frågan om Junior advisors skickas till KSHF där Maria W.
lyfter frågan med förhoppning att det kan arrangeras något
spännande som kan locka unga till att vilja samlas och om
möjligt ge KN råd om vilka frågor som saknas.

●

(B) Peter Daftteryds motion om att genomföra samråd 3st/år.
är nu i KS för behandling. KN föreslår att vi skriver till
kommunsekreteraren o fråga var den ligger och när den
kommer att behandlas. Helena gör detta

●

(D) Lyth (och KN?) efterlyser en kommunal turist strategi. Vad
händer när turismen bara ökar och infrastrukturen har inte
byggts ut tillräckligt. Kan vi (=KN) ordna ett möte med
Turistorganisationen i Strömstad. Vilket ansvar har
kommunen? Kanske en bra början är att vi själva ser efter
vilken strategi vi har. Maria W önskar att vi pratar med
Strömstad Info. Helena föreslår att frågan tas upp inom

Lyth

Tid;
min

projektet “Hållbar Turism” inom projektet Kosters Framtid.
(B) att Helena och Maria tar upp denna fråga på nästa möte
hos företagarföreningen (KFF)
●

Styrgruppsmöte Kosters Framtid 25 jan med Kent Hansson
och Mats Granqvist (s). Se protokoll från Kosters Framtid
(ligger på ? KSHFs hemsida)

Projektet Kosters Framtid (D) (I)
●

Vi bör tydliggöra vad som är kvar av de ursprungliga LEA
frågorna. Detta för att förstå vad som sen ska ingå i Kosters
Framtids AB.

●

16 Feb. kl. 13.30 hålls allmänt möte på Fiskargården om
utveckling och framtid för utvecklingsbolaget Kosters Framtid
AB.

VA-projektet (I,D,B)
●

(I) Kommunens handläggning av byggnadsärenden är
fortfarande undermåliga utifrån våra perspektiv. En mycket
ensidig formulering och en nästan fientlig inställning till
enskilda som ställer frågor i tillståndsärenden

●

(B)Barthels seminarium. KN Föreslår att Barthel kommer och
håller ett seminarium för att igen beskriva de underliggande
vetenskapliga grunderna för vatten tillgången på öarna.
Torbjörn Stjernberg har KN fulla stöd att hålla i detta. Vi tror
Anders Tysklind (Tysklind ej närvarande ikväll) kan finansiera
med pengarna från tidigare LST-medel. Det föreslås också att
det ska bjudas in tjänstemän och politiker från
grannkommunerna ex Tanum och Hvaler. (Plötsligt får vi
besked att M/B-nämnden inte är intresserade alls av att ta
del av något seminarium med Barthel). Vi föreslår att
Torbjörn tar kontakt med Dag Wersén och Anders Tysklind.
Lars-Ove Loo hänvisar också till att Länsstyrelsen borde vara
behjälpliga oss i denna fråga. Torbjörn ombeds kontakta LarsOve i frågan.

Prioritering av aktiviteter i KF (Kommun fullmäktige) och
sammansättning av samrådsdeltagare
●

●

(B) Kosternämnden beslutar att max tre personer deltar i
samrådsmöten med KSAU. Vilka tre kan bero på frågor som
ligger på dagordning
(B) Vi önskar att politiker från kommunala nämnder inte ska

Lyth

Lyth

vara med i samrådsgruppen. Skälet att Kosternämnden är och
vill förbli opolitisk. Om politikerna vill vara med i samråd så
föreslår vi att de kommer in i samrådet genom sina politiska
organisationer istället..

Kollektivtrafik, turlista och Västtrafik (D,I,B)
● (D,I) Västtrafikmöte: Kommer att genomföras och
arrangeras av Helene Evensen den 24 april på naturum.
Deltar gör en tjänsteman med ansvar för trafikfrågor Malin
Christensen. Hon kan lyssna på oss men inte ta några beslut.
Vi bör fråga henne på vilka bevekelsegrunder man tar beslut.
Håkan Eriksson berättar att om det blir ev nybyggen på ön så
kan det påverka ev beslut. Men det är svårt att få genomslag
för mer helhetliga synsätt.
●

(I) Turlistan - det vore bra om vi kan få en mix på gröna och
gula listan föreslår Maria W.

●

FÖPen innehåller inget kring kommunikation menat Lyth.
Märkligt?

●

(B) Lars Båld får i uppdrag att kontakta Västtrafiks styrelse.
Om möjligt ordna ett möte innan 24 april. Troligen blir
mötet i Skövde. Lars Båld tar med sig Lars Ove Loo. Ber
Helene Evensen om hjälp att ordna ett möte.

●

Jämför trafik till Käringön som har 10 turer/ dag - Claes

●

(D) KN ( Svante Nilsson) önskar att det borde finnas mer
dialog vid förändringar i turlistan, speciellt godsfärjan som
tidigare i år genomförde en tur justering.

Framtida struktur på nämnd, föreningar och Kosters Framtid. (D)
●

●

●

Lyth

(I,D) Göran Lyth förevisar en schematisk bild över föreningar,
hur de är kopplade till varandra, hur de stödjer och leder
vidare och försöker illustrera vad som är centralt och vad som
inte är det.
(B) KN Beslutar att denna schematiska bild mailas ut (Göran
Lyth mailar ut den) till samtliga i KN och KSHF så att vi om en
månad vid nästa möte kan ta god tid att prata, diskutera och
besluta kring frågan.
Helena
(D) Helena önskar ta upp frågan om hur vi sammanträder,
kommunicerar och framförallt tar beslut. Frågan bordlades
pga tidsbrist.

Övrigt

Lyth, Claes

(I)Trålnings förbud - motion till riksdagen. Claes ger bakgrund till
motionen och berättar hur han har gått tillväga för att möta upp.
Men det är mycket kort om tid och vi i KN önskar fortsätta bevaka
frågan och hoppas att Riksdagen förstår att det är just här i
Samförvaltningen vi praktiskt kan visa upp bra alternativa fisken. Vi
önskar bara att det kunde spridas.
Inkomna projektförslag
1) Examensarbeten Chalmers universitet. Inskickat av Hans Arén
2) Bildande av internatskola på Koster. Inskickat av Dag Wersén.
●

(B) Kosternämnden beslutar efter diskussion att uppmuntra
projektidéer som stödjer utvecklingen av Kosters Framtid,
men kommer inte att kunna ta på sig något arbete med att
organisera, finansiera eller driva några projekt. Det finns vare
sig ekonomiska eller mänskliga resurser till det.
Kosternämnden kan mycket väl vara moraliskt stöd en
vidaregång med projekt och uppmanar idéskaparna att hitta
organisationer genom vilka projektmedel eller annan
finansiering kan sökas. KN kan vara en spindel i nätet och
föreslå samarbetsmöjligheter mellan projekt och pågående
aktiviteter. I den bästa av världar kommer Kosters Framtid AB
möjligen att kunna vara en sådan stöttepelare.

Boendeprojektet inom Kosters Framtid (I)
●

Erik Johanssons Leaderprojekt gm KSHF. Frågan bordlades
pga tidsbrist.

Ledamöter i Kosterhavsdelegationen (B)
●

(B) KN beslutar att Göran Larsson är ordinarie ledamot och
Maria Wogenius ersättare för Kosternämnden.

Nästa möte
7 mars kl. 15.30 - 19.00 på naturum.
(B) att bjuda in KSHF och att då som största fråga diskutera: Framtida
struktur på nämnd, föreningar och Kosters Framtid.

Larsson

5 min

