Kosternämnden 12/2 2015 i KSK-huset protokoll
Närvarande: Göran Lyth, Helena von Bothmer, Göran Larsson, Ima Andersson, Lasse
Linusson, Jenny Larsson, Maria Wogenius, Roger Ekstrand. Frånvarande. Claes Johansson
1.Mötesformalia
Valdes Göran Lyth till ordförande för mötet, Lasse Linusson till sekreterare, Roger Ekstrand
till justerare
2. Dagordningen
Enligt utsänt förslag med tillägg för information om: Fiskekvoter, Ekoturismföreningen,
strandstädning, skolors möjlighet besöka Naturum, besök av kulturgeograf.
3. ”Hållbart Koster” alt ”Fossilfritt Koster” Flera ledamöter hade reagerat på
projektledaren Göran Bryntses uttalanden i Strömstad Tidning. Kritiken gällde dels påstående
att projektet redan är förankrat, dels tal om att utreda VA-frågan i projektet
( särskilt med tanke på den öppning som nu finns i diskussionerna med Strömstad kommun ).
Beslut: Helena von Bothmer kontaktar Göran Bryntse med ovanstående påpekanden
4. Genomgång föregående protokoll
Godkändes utan ändringar.
5.Ö-rådet 23 november uppföljning
Jenny Larsson föreslog att Kosternämnden gör en enkät angående intresset för olika
studiecirklar.
Beslut: Jenny Larsson och Lasse Linusson formulerar enkäten, som biläggs utskick till
kommande ö-råd
6,Rapport från mötet med Strömstad kommun
Göran Lyth, Helena von Bothmer och Lasse Linusson träffade nye kommunalrådet Peter
Birgersson-Dafteryd (c) samt fler politiker från majoritet och opposition samt ledande
tjänstemän. VA, FÖP samt bostäder diskuterades i god anda. Mötet ska följas upp inom kort.
Lasse Linussons minnesanteckningar ( som granskats också av Peter Birgersson – Dafteryd )
biläggs detta protokoll.
7. Information från Samhällsföreningen, Företagarföreningen, Kosterstiftelsen
a) Samhällsföreningen – inget nytt möte har hålltis sedan förra Kosternämnden, inget nytt att
rapportera enligt Roger Ekstrand
b) Företagarföreningen – Helena von Bothmer informerar om planer på att kontakta Kosters
sportklubb angående Kosterrundan, samt planer på medlemsaktivitet ( pubkväll )
c) Kosterstiftelsen
Göran Larsson berättade att han utsetts till ny ordförande vid styrelsemöte i början av
december 2014, med Göran Lyth som vice ordförande och att Torbjörn Stjernberg från
samhällsföreningen valts in som ny i styrelsen. Ett nytt styrelsemöte är planerat till den 24e.
Man hoppas få med nye kommunalrådet Peter Birgersson Dafteryd (c) som ny representant
från kommunen.
Till Kosternämnden hade Lasse Linusson skrivit ett PM med funderingar om Kosterstiftelsens
framtid ( biläggs ). Det utmynnar i förslaget att stiftelsen bör börja använda sina medel, 4-5
miljoner för olika utvecklingsprojekt och stötta nya aktiviteter. Samt att stiftelsen bör bli mer
öppen med sin verksamhet, exempelvis genom att göra styrelsens protokoll tillgängliga.

Göran Larsson menade att PM:et i huvudsak gav en riktig beskrivning av vad som hänt de
senaste åren, med tillägget att man för länge sedan fattat beslut om att inte driva projekt i egen
regi i mer än tre år, därefter skulle de överlämnas. Göran Larsson hoppades på en nystart för
stiftelsen och menade att det redan nu går att söka pengar för projekt som långsiktigt gynnar
Kosteröarna. Däremot motsatte han sig förslaget om ökad öppenhet.
d) Handelshamnutredning
Roger Ekstrand uttryckte sin förvåning Handelshamnutredningen väckts på nytt utan att
informera ansvariga inom de olika hamnarna.Roger informerade om att Nordkosters
Fiskehamnförening har gått vidare efter att handelshamnutredningen lades ner med tecknande
av avtal för de bolag som angör Västra Bryggan.
8.Planering av ö-råd 22 mars
Som underlag fanns bl a mail från samhällsföreningen gm Torbjörn Stjernberg. Förslaget var
att genomföra ett möte med 1)årsmöte i samhällsföreningen inklusive ett kort föredrag av
Bodil Jönsson ( känd för ”Tio tankar om tid” mm ) som kommer till Koster tillsammans med
projektledaren för ”Fossilfritt Koster” Göran Bryntse. 2) kaffe 3) ö-råd om ”Fossilfritt Koster”
med Göran Bryntse som gäst. Detta förslag antogs med tillägget om en återkoppling från det
senaste ö-rådets brainstorm, samt information om det aktuella läget i VA-frågan.
Beslut: att genomföra ö-rådet enligt ovan nämnda förslag. Söndagen den 22 mars med start
13.30. En och en halvtimme avsätts för samhällsföreningens årsmötet plus fika.
Samhällsföreningen ordnar med kaffet. Jenny sprider lappar om mötet på Syd, på Nord får vi
hjälp från Barbro Reinholdsson. Roger Ekstrand lägger ut info på Samhällsföreningens
hemsida. Helena von Bothmer och Jenny Larsson håller i mötet.
9.Övriga frågor ( informationspunkter )
a) Fiskekvoter
Göran Lyth rapporterade att han varit i kontakt med Claes Johansson angående farhågor för
köp- och säljsystemet med räkfiskekvoter. Claes menar att problemen med nya regler redan
diskuteras i fiskets organisationer, samförvaltningen och på politisk nivå. Kosternämnden
behöver därför f n inte agera.
b)Ekoturismföreningen
Helena von Bothmer rapporterade om ett möte i Strömstad med Ekoturismföreningen, som
fått pengar från Tillväxtverket för ett pilotprojekt i Kosterhavet. Nationalparken har som
myndighet svårt hänvisa till turistföretags aktiviteter, men med en certifiering skulle det
kunna vara möjligt.
c) Strandstädningen
Lasse Linusson rapporterade att strandstädningen i Kosterhavet ( som sysselsätter ett tiotal
personer på deltid några månader ) i år sköts av hans enskilda firma, alltså inte som tidigare
Kosterstiftelsen AB.
d) Naturum och skolklasser
Jenny Larsson uppger att skolklasser haft svårigheter boka tid för besök på Naturum ( svårt
komma i kontakt ). Besök har också ställts in pga skolornas brist på pengar för båtresorna.
Enligt Göran Larsson ska nationalparkschefen Anders Tysklind ha en diskussion med Håkan
på Koster Marin om vad som kan göras. Hittar man ingen lösning är Göran Larsson beredd
lyfta frågan till Kosterhavsdelegationen.
e) Kulturgeograf besök

Helena von Bothmer rapporterade att Hans Arén bett Kosternämnden ordna ett offentligt möte
med Ulla Herlitz som kommer till Koster i dagarna. Hon är kulturgeograf och kunnig om
mikrolån enligt Helena von Bothmer. Konstaterades att vi inte på så kort varsel som det
handlade om kan arrangera något, men att det kan bli aktuellt vid ett senare tillfälle ( i höst ).
9.Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

