Kosternämndens möten nr 132
Inklusive Samhällsföreningens styrelsemöte
Lokal: Naturum 7 maj 2019
Närvarande: Olle Ekström, Monica Larsen, Svante Nilsson, Helena v Bothmer,
Göran Lyth, Maria Wogelius, Helene Andersson Novela, Monica Broberg, Anders
Tysklind, Göran Larsson, Lars Båld.
Till mötets ordförande valdes Helena v Bothmer
Till mötets sekreterare valdes Lars Båld
Till att justera mötets protokoll valdes Maria Wogenius
Föreslagen dagordning godkändes.
Distribution av mötets protokoll
Beslut:
Efter godkänt och justerat protokoll vidarebefordras detta av mötets sekreterare till
Kosternämndens ledamöter samt till ordföranden av Kosters Samhällsförening.
Monica för vidare utskick till föreningens ledamöter.
Lars-Ove Loo lägger ut protokollet på Kosternämndens hemsida.
Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.
Kosternämndens skrivelser till BUN beträffande skolan
Mycket positiv respons till skrivelsen från mötets deltagare. Helena riktade ett särskilt tack till Olle
för bidrag med bakgrundsmaterial.
Information
Dagens seminarie om Skola i glesbygd med Magnus Anclair:
Bengtsfors samt Tanums kommuner var representerade. Övriga deltagar representanterades av
Lekolar AB, Kosternämnden samt medlemmar i delprojektgruppen "Service året runt" i projektet
Kosters Framtid. Anmärkningsvärt var att representation från Strömstad kommun i ett mycket sent
läge valde att ej skicka deltagare, beträffande detta val var bland mötets deltagare förvåningen
stor och förståelsen liten. Konstaterades att det verkligen krävs eldsjälar för att få tillstånd
förändringar och utveckling.
Beslut:
Att Lars och Maria innan juni, tar kontakt med lärarna vid Kosters skola för diskussion om
utvecklingen av skolan. En fråga som ställdes var om det finns stiftelsepengar att söka för skolans
utbyte med t ex andra skolor.
Information
Rapport från möte med Styrgruppen för projektet Kosters Framtid. 2 maj 2015.
Förutom avrapportering från delprojekten informerades om att ett förslag är utarbetat där fortsatta
dialogmöten ska inplaneras 2 gånger per kalenderår. Antas förslaget blir första mötet hösten
2019. Ett "sista" styrgruppsmöte för projektet Kosters Framtid inplanerades.
Datum 28 juni kl 10.30 i kommunhuset.
Beslut:
Vid nästa möte KN - Shf ska fastställas om och hur de olika delprojekten skall fortsätta och av
vem.

Information
Kosterstiftelsens möte 2 maj beträffande sponsring av ”Musiker in Residens”. Kosterstiftelsen har
beslutat att ge ett bidrag om 25 000 kr till projektet för att stimulera kostermusiker. Informerades
även om ett annat projekt ”Gestaltad livsmiljö”, som enl förslaget skulle vara ett samarbete mellan
Chalmers Arkitekturskola och Kosters samhällsförening. Projektet/ examensarbeten föreslås vara
baserat på tre frågeställningar samt fyra seminarier.
Beträffande mötet med Västtrafik 24 april.
Synpunkter:
Intressant -Västtrafik inget annat ansvar än trafiken ej samhällsansvar.
Beslut:
 att lämna in en skrivelse ställd till Strömstads kommun, KS före 1 juni.
Förslogs frågeställningar:
 "Kommunikation en investering ej kostnad"
 Täckningsgradens utveckling vad beror den på?
 Påverka politikerna.
 Vem är ansvarig för samhällsutvecklingen?
 Strategier för utvecklingen av turismen.
 Träff med Daniel, Kostermarin som Göran Lyth bokar.
Följande personer vill aktivt delta i beträffande skrivelsen Maria, Svante, Göran Lyth, Helena,
Lars. Skrivelsens första utkast tas fram av Göran Lyth och Lars för remissrunda.
Filjestadsträffen 11 maj
En röjningsdag är planerad till den 11 maj med inbjudan till öborna att delta. Ett orosmoln som
kunde skrinlägga detta var i uppseglade. Anders Tysklind skaffar ytterligare information.
Uppdatering av KN:s hemsida.
Beslut:
Olle uppdaterar
Inkomna skrivelser
Beslut:
Beträffande Miljö och byggs agerande kring inrättande av vatten verksamhetsområden. Göran
Lyth och Helena v B undersöker fortsatta kontakter.
Nästa möte
27 maj kl 17 - 19 på Naturum

