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Protokoll från

Kosternämndens möte nr 69 den 11 oktober 2009 på Sibirien
Närvarande: Göran Larsson ordförande, Ima Andersson, Clas Johansson, LarsOve Loo, Håkan Eriksson, Kaj Axelsson, Göran Lyth

Formalia
Ordförande hälsade samtliga välkomna. Göran Lyth valdes till att föra protokoll,
Lars-Ove till justerare.

Genomgång av föregående protokoll
De punkter i protokoll 67 från mötet den 23:e april som även fortsättningsvis
finns med i Kosternämndens agenda är Bostadsfrågan och Kosternämndens
hemsida. Kom gärna med synpunkter på vår hemsida!
Vid kosternämndsmötet den 4:e juni blev vi bara fyra ledamöter och vi skrev
därför enbart minnesanteckningar som får nr 68. Dessa är e-mailade till
nämnden den 4:e juni.
WWF:s Jidhepris
Ett pris på 50.000 kr kommer att delas ut av HKH till Göran Larsson den 14 juni
i samband med en lunch på Ulriksdals slott. Om priset är personligt eller har
med Kosternämnden att göra är vid mötestillfället oklart.
Tillägg: Vid genomläsning av WWF:s motivering till priset den 15:e juni
framgår det tydligt att priset är personligt!
Vi gratulerar Göran på det varmaste och ser att priset sprider glans även över
Kosternämnden!

Nationalpark
Efter en enastående lyckad Nationalparksinvigning har nu vardagen återvänt och
det fortsatta arbetet med att få en fungerande förvaltning till stånd har
återupptagits.
Nationalparksdelegationens sammansättning skall fastställas i månadsskiftet
nov/dec . ”Tillsynsman” har utsetts, Stefan Husar, börjar 1:e december.
Ramavtal med Kosterstiftelsen angående arbeten som skall utföras i
Nationalparken kommer att diskuteras under närmaste tiden.
Vattenbruksplan är under utarbetande av Per Bergström. KN föreslår att den
tidigare utredningen angående platser för havsbruk används.

Naturum
Efter miljöministerns utspel om en halvering av kostnaderna för naturum är
risken stor att Koster kommer att sakna en informationsplats under de närmaste
två-tre åren. Detta är helt oacceptabelt för alla parter. En temporär lokal måste
fram redan till kommande säsong! Kosternämnden kontaktar ledningen för NP
för diskussion snarast.

Naturreservat
Kosternämndens synpunkter på skötselplanen för naturreservatet sammanställs
av Göran och Göran. Lämnas till Lena T. snarast möjligt.

Bostadsfrågan
Kosternämnden kallar till möte i frågan snarast möjligt för att besluta om den
organisation som operativt skall driva frågan.

Västtrafiks indragningsförslag
Västtrafik har i besparingssyfte bland annat föreslagit indragning av två
angöringsturer på Kilesand och två på Vettnet. Detta kommer naturligtvis väldigt
olämpligt i tiden med tanke på vårt behov av utökning av turer i samband med
beslutad satsning på helårsboende på öarna. Den förväntade ökningen av
besökande till öarna efter NP täcker nog mer än väl de ökade kostnaderna i det
nya avtalet med Koster Marin. Ledamöterna i KN ombeds ta kontakt med de
som kan avstyra förslaget.

Nästa möte
Ordföranden kallar till nästa möte
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