Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Söndagen 19 mars, 2017
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Bernt Karlsson, Hanne Maeland, Stefan Sanneborn
och Marianne Åström
Frånvarande; Stellan Hallström och Christina Olsson
Adjungerade; Terje Hauger, valberedningen Kjell Nordberg och Christina
Sanneborn

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekretarere
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Val av justerare
Hanne Maeland valdes till att justera dagens protokoll.

§5

Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från 2017-01-29 läste upp. Återigen anser föreningen att det
måste klargöras med kommunen vilka markområden av de allmänna ytorna,
som är deras ansvar att sköta. Övriga markytor känner föreningen ett ansvar
att vårda efter bästa förmåga.

§6

Rapporter
Terje Haugen intiativtagare och sammankallande till Framtidsgruppen som
består av 20-tal personer i åldern 25 år och uppåt. Gruppen har framlagt ett
otaliga idéer och visioner om hur samhället Sannäs kan utvecklas. Se bilagor.
Det finns många av dessa idéer, som inte behöver vara svåra genomföra utan
större kostnader och arbetsinsatser. Men varje idée/förslag måste ha en
drivande eldsjäl, som tar ansvar för projektets genomförande. Föreningen

stödjer gärna idéer och vettiga förslag, men att överlåta sina idéer eller förslag
till styrelsen för genomförande av dessa avsäger sig styrelsen.
Stefan meddelade att föreningen nu har Swish, vilket underlättar för många att
betala in medlemsavgiften.
Valberedning föredrog sitt arbete med att rekrytera medlemmar till
föreningens styrelse. Det färdiga förslaget kommer att finnas till årsmötet.
Kjell Nordberg föredrog mötet med kommunens miljöansvarig Sylvia
Schönbeck. Kjell Nordberg fick igenom ett godkännande av hur avloppsbrunn
och spolplattan skall renoveras. Johan Axelsson står kvar vid den ekonomiska
uppgörelsen för kostnaderna av de nödvändiga renoveringen av spolplattan
och avloppsbrunnen.
Claes informerade om Bohuläns Skärgårdsråd, som föreningen anser det inte är
nödvändigt att vara medlem i.
Texten i broschyren Go´tur i Tanum angående Sannäs bör uppdateras. Terje har
skickat ett textförslag som bör vidarebefordras till ansvarig utgivare Tove
Bengtsson.
Arrendet med kommunen togs upp. Claes har en idé om att Bosses sjöbod
skulle vara idealiskt att omvandla till en gemsamm bastu för Sannäsborna.
§7

Årsmötet
Årsmötet planerades; Kallelse, Revision, Verksamhetberättelse och
Verksamhetsplan/Aktivitetsplan är den information som skall finnas till hands
för medlemmarna.
Extra värmeelement behövs ställas in i Folketshus innan årsmötet. Hanne har
extra element som hon ställer in någon dag innan. Kaffe, dricka och bullar
ansvarar Marianne och Christina för.

§8

Årets aktiviteter
Aktivitetsschemat skall läggas in på hemsidan och sättas upp på
anslagstavlorna. Midsommar firandet diskuterades mera ingående.
Funktionärer till våffelgräddning, korvförsäljning etc måste utses i god tid.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§10

Mötet avslutande

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Åström

Bernt Karlsson

Justeras

Hanne Maeland

