Protokoll fört vid Kosternämndens möte i KSK-huset 2010-10-22
Möte nr.74

Närvarande :
Claes Johansson, Pia Grahn, Göran Lyth, Lars-Ove Loo, Lars Flodin, Göran Larsson.
Icke närvarande : Helena von Bothmer, Ima Andersson, Kaj Axelsson.
Öppnande och val :
Den nye ordföranden Claes Johansson hälsade den nyvalda Kosternämnden välkomna till en
ny fyra-årsperiod. De nya representanterna Helena von Bothmer, Pia Grahn och Lars Flodin
hälsades särskilt välkomna.
Till mötessekreterare valdes Göran Larsson.
Till att justera protokollet förutom ordföranden valdes Lars Flodin.
Genomgång av protokoll nr 73.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
En erfarenhet från de 10 år som Kosternämnden funnits och behöver diskuteras är :
+ Hur får vi fram rätt adresslista till de skrivna på Koster.
+ Hur få till en ombudsröstning för deltidsboende men mantalsskrivna personer.
+ Antal personer som man skall notera på röstsedeln borde vara färre än 9 tex. 5.
+ En arbetsgrupp måste tillsättas tidigt inför nästa val om fyra år för att genomföra valet.
+ Kontakter med organisationen ”Hela Sverige skall leva” behövs för en utvärdering
+samtidigt
som ekonomiska medel måste tillföras denna typ av organisationer, då vi inte har en egen
ekonomi som tex. medlemsavgifter.
Genomgång av valresultat m.m.
Beslutade att få ett rullande schema för protokollförare.
Uppgradering och bearbetning av hemsida är en ekonomisk fråga. Se ovan.
Val
Då ordförande Claes är vald av fiskets organisation till ledamot av Kosterhavsdelegationen
valdes Göran Larsson till ordinarie och Ima Andersson till ersättare att representera
Kosternämnden. En försämring är dock att närvarande icke tjänstgörande ersättare inte får
ersättning för deltagande.
Naturum
Naturvårdverket har tillsatt Göran Larsson och Hans Arén till deltagare i referensgrupp för
Naturum-Ekenäs. Hans representerar inte längre Kosternämnden. Fråga till Naturvårdsverket
är då om det är Hans, kunnig arkitekt man vill ha eller en representant till från nämnden man
vill ha. Om så är fallet föreslås Lars-Ove med Lyth som ersättare ingå i gruppen.
Bostadsprojektet
Beslutade att har ett särskilt nämndmöte med intressenter: K-J Smedman, Björn Bergström,
Lasse och Sofie och Björn Rickardsson på datum som Claes plockar fram.

Höstens ö-råd planeras prel. till lördag 15 januari. Ärenden att tas upp kan vara
bostadsfrågan
och redovisning av Stellan Hermansson om läget för statliga vägfrågan och gemensam
förvaltning av Västtrafiks angörningsbryggor m.m.
Övrig fråga
Kosternämnden beslutade stödja förslag från Göran Larsson att Kosterhavsförvaltningen utför
en inventering sommaren 2011 av upplagda småbåtar längs områdets stränder som inte längre
används utan utgör en visuell nedskräpning året runt.
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