Kosternämndens möte
Möte nr 133
Datum o plats: 27 maj 2019
Närvaro: Lars Båld, Janne Waldås, Göran Lyth, Anders Tysklind, Helena von Bothmer, Göran Larsson

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

Mötespunkt

Ansvarig
person

Val av ordförande, sekreterare och justeringsman:
Ordförande: Göran Lyth
Sekreterare: Helena von Bothmer
Justeringsperson: Janne Waldås
Tidtagarperson: Anders Tysklind
(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 tidsättning på varje punkt

Genomgång av föregående protokoll
https://drive.google.com/open?id=1F0sNShx6mU9WbxZ2KYL_tvBf8lY
oUFqh
Genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentarer:
Kommentarer:
●

●

Om skolan; Maria W har varit i kontakt med skolpersonalen
och de visar intresse att fortsätta diskutera skolutveckling på
Koster.
Om projektet Kosters Framtid: det skulle vid detta möte
fastställas hur de olika delprojekten ska fortsätta och vem
som i så fall gör det.
(B) att vi kallar till ett stort möte direkt efter sommaren och
bjuder in samtliga föreningar till ett gemensamt möte där vi
öppet diskuterar vad som föregår och vilka frågor varje
förening/organisation vill / ska hålla i. Målet är att hitta en

Lars

Tid;
min

bra struktur och få effektivitet på samhällsarbetet. Detta
möte ska hållas senast första veckan i september. Arrangör:
KSHF, KN och KFF.
Kommentar kring uppdatering av Kosternämndens hemsida.
Olle ska fortsätta med detta eftersom det verkar vara olika
beroende på vilken ingång.

(I) AB Kosters Framtid. Referat från dagens möte med styrelsen.

Helena

(B) Remissvar till Socialnämnden om hemtjänst.

Göran Larsson

KN har fått i uppdrag att skriva en remiss över förslaget som SN
skickat. Det finns ett utkast som kan användas som bygger på att vi
ska kunna ha samma nivå på hemtjänsten som idag. En del
korrigeringar ska göras (B) Lars Båld gör detta och skriver under för
Kosternämnden.
(B) Remissvar till BUN om skolan.

Lars

(B) Helena färdigställer remissvaret och skickar in ikväll. Hänvisar
också till skrivningen som Lars B skickat in från Kosters Framtid.
(D) MN Verksamhetsområde för vatten och avlopp - Koster kan lägga
sig o dö. En tjänstemannaskrivning MBN § 93.

Göran Lyth

(B) Denna fråga ska upp på bordet på projektet Kosters Framtids
möte 28 juni. Eftersom detta är ett sista styrgruppsmöte så finns
verkligen anledning att vara skarp i formuleringarna. Vi ser detta
som ett första samrådsmöte. Göran Lyth ställer frågan till Kent
Hansson om möjligheterna att göra detta till ett första
Samrådsmöte och bjuda in resten av KSAu

(D) Öråd i sommar ?
Vi spekulerar i om det går det att ha ett diskussions/samtals
Öråd, som skulle kunna ställa frågor kring: Var vill du vara med
i, vilka frågor? Hur ser ditt Koster ut i Framtiden? Formen:
“Brainstorming” och typ open Space, samtal i grupp runt bord.
En möjlig ingång kan vara Bålds “matris”.
(B) 25 juli kl,18 -20. naturum
Helena håller i upplägget och letar efter en parhäst, Janne fixar

Helena

praktiska ting på naturum, Lars B fixar fika ev tillsammans med
Jane F?
(B) Helena gör ett förslag (30 juni)

(I) Valresutlat på Koster
Koster hade bäst valresultat av alla kommundelar i Strömstad och den
del som hade minst röstande på SD. Flest C, MP.

Övrigt från andra föreningar o ev inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser

Nästa möte
Eventuellt, men högst troligt att det kallas till ett akutmöte i veckan
efter midsommar. Ordförande kallar.

Göran Larsson

