Protokoll Kosternämndens möte
Möte nr 130
Datum o plats: 7 mars 15.30 - 19.
Närvaro: Göran Lyth, Göran Larsson, Lars Båld, Maria Wogenius, Svante Nilsson,

Anders Tysklind, Helena von Bothmer. Från KSH: Olle Ekström, Alexandra
Trensare och Monica Broberg.
(B) beslutspunkt och Beslut
(D) Diskussionspunkt
(I) Informationspunkt

Mötespunkt

Ansvarig
person

Tid;
min

Helena

30

1.
Val av ordförande, sekreterare och justeringsman:
Ordförande: Helena v Bothmer
Sekreterare: Svante Nilsson
Justeringsperson: Göran Larsson
Tidhållare: Alexandra Trensare
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

2. Dagordning fastställs med tidsättning på varje punkt

3. Genomgång av föregående protokoll (I)
•
Junior advisers. Frågan ägs inte av någon. Oklart hur gå
vidare.
•
HVB har hört var Dafteryds motion stannat upp inne
kommunen. (B) Helena fortsätter informera sig med kommunchef.
•
Kommunal strategi för besöksnäringen verkar inte finnas, (B)
Frågan tas över av KFF
•
Kosters Framtid kommer som senare pkt
•
VA-kommunen har avfärdat förslag ang. seminarium med
Barthel. (B) Ang. kontakt med länsstyrelsen: Göran Lyth kontaktar
Lars-Ove Loo i frågan. Skrivelse från Wersén till Lyth: KSAU – förslag
att försöka få till, skynda på, samrådsmötena med dom. Punkten får
stå kvar.
•
Kollektivtrafiken kommer som egen pkt.
•
Framtida struktur egen pkt.
•
Svante fyller på wienermelange ….!!!! för kaffet i naturum
smakar inte bra
•
Trålningsförbud – ej klart. Punkten står kvar.

•
Projekt – Nämnden ser förslag på inkomna projekt som
information. Flyttas till övrig fråga.
4. Kosters Framtid

Lyth o Båld

20

Helena

60

· K
 ontakt med region politiker. Kontakt Med Henrik Jostein –
kontakta kollektivtrafiknämnd. Maria- förslag att köra till färre
bryggor. Lars får i uppdrag att undersöka beslutsordning när man
sätter in extrabåtarna.(Lars Båld håller i frågan. )
· L ars lämnar skrivelse om Koster Skola.
· Göran Lyth. Info om Filjestadsprojektet. Ändrade förutsättningar
pga ändrade regler för subventioner.
· Göran Larsson info om prospekt Kosters Framtid. G.Lyth om
arbetet med att ta fram styrelse til K.F AB. G.
5. Framtida struktur - i nämnd, mellan föreningar
En workshop i vilken vi tittar dels på hur var och en av oss kan verka
inom det ideella och vilka kompetenser vi besitter. Vi efterfrågas att
se på de behov vi ser samhället har.
Probleminventering:
●

●
●
●

Utmattning pga ideligen “misslyckade” projekt och
frågeställningar gentemot kommun. Frågor avslutas aldrig
och bli segdragna
Lokala engagemanget upplevs som att det krymper
Att vi inte vågar/vet hur vi kan ta hjälp av deltidsboende
Saknar tydligt mål

Därefter presenterar Lyth en tankemodell kring de olika organen som
finns här ute, hur de samverkar och påverkar varandra och var
kommunen finns i detta nätverk. (Bild bifogas).
Lars Båld har till mötet tagit fram en matris över samhällets alla olika
föreningar och liknande samt pågående ärenden. Matris kan
användas till hjälp att förstå var saker hamnar, vem som ansvarar och
att det avklaras.
D - att vi påbörjar ett årligt arbete där denna matris kan fungera som
bas. Ett förslag är att vi varje höst kallar till Öråd för att prata om vad
vi behöver göra kommande år. Därefter samlas samtliga föreningar
och presenterar för varandra vad man vill driva kommande år. VI
fördelar oss emellan de olika ärendena och kan på så sätt vara öppna
med vad som sker. Slippa dubbelarbeten. Modellen värd att pröva

och bygger på tillit. Att om en sak delegeras så får vi lita på att den
genomförs.
Detta är viktigt för att underlätta arbetet, göra det roligt och givande
för oss alla i de ideella sektorn. Beslut måste tas vid nästa möte med
KN och KSHF separat på eget styrelsemöte.
Övrigt från andra föreningar o ev inkomna skrivelser
●
●
●

Lyth

Eriks bostadsprojekt
Koster skola,
Hur nämnden skall förhålla sig till utifrån föreslagna projekt.

● Eriks projekt för bostadsutveckling. Mötes förslag
tisdag 26:e mars på Kosters Trädgårdar. 14.00. Erik
har efterfrågat respons, enl Lyth. Maria har haft
löpande kontakt med Erik.

Lyth

(B) G.Lyth skickar ut Eriks brev om bostadsutveckling på
Koster, till nämnddelegater. Maria hör om det är fler än
ordförande från KN/KSHF som ska närvara vid mötet.

Efter detta möte meddelar Erik att det är tillräckligt att
ordföranden är med. Håller det på en liten nivå som start.
● Chalmersprojektet. Bra idé men vi har inte möjlighet
att prioritera denna frågan just nu. Beslut från förra
mötet kvarstår. Frågan avslutad.

Helena

(B) G. Lyth informerar Hans Arén igen.

Kosters Skola

Lyth, Larsson

(D) Den lever hotad och vi är medvetna om det men osäkra på hur
vi ska hantera det.
●
●
●
●

Att använda skolgruppens förslag (se ovan) som en idé att
utveckla skolverksamhet kring.
Ta upp frågan akut i kommande samråd med kommun
Obs tidpunkt för stängning (om det blir aktuellt) måste ske
med hänsyn till eleverna och i rätt tid i fht sommarlov.
Skolgruppen i KF ordnar ett seminarium den 7 maj kl
13-15 där skolan på Koster sätts i hela kommunens skolperspektiv. Till seminariet kommer andra kommuner, en
del tjänstemän från Strömstad BUN kommer också.
Magnus Anclair från Forum Skola anordnar. Syftet med

Helena

20

seminariet är att lyfta hotet mot Kosters skola till annan
nivå än att endast vara en Kosterfråga. Det är ett
seminarium som ämnar ge inspiration och nya idéer
snarare än att vara ett kampmöte.

● (I) Samhällsföreningen är medlem i Skärgårdarnas
riksförbund.

Nästa möte för KN:
Tisdag 9 april kl. 17-19 Naturum

