Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Lördagen den 4 augusti, 2018
Lokal; Bosses Sjöbod

Närvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallström, Bo Johansson, Hanne Maeland,
Lena Timby och Marianne Åström
Frånvarande; Rahul Lantz

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekreterare
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Val av justerare
Stellan Hallström valdes till att justera dagens protokoll.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Genomgång av föregående mötes protokoll
Genomgång av föregående mötes protokoll från den 9 juli. Korrigering
angående nycklar till Bosses sjöbod. Ordförande har 3 nycklar och en nyckel
finns i Ängstugan.

§6

Rapporter
Ekonomi; Hanne Maeland påpekade att vinsten från midsommarfirandet borde
överstiga 165 kr, vilket angavs vid förra mötet. Claes frågar Rahul ifall mer
pengar kommit in sedan förra mötet. Claes tog upp frågan om föreningen skall
ansöka om permutation, vilket innebär ansökan till kammarkollegiet att få
ändra de villkor som gäller föreningens bundna kapital. Ansökan om ändring
kostar 8 500 kr. Styrelsen ansåg att än så länge är detta inte angeläget.

Bord behövs inhandlas till sjöboden. Claes får ansvaret att inhandla två stycken
bord.
Midsommar firandet; Föreningen som de senaste två åren har arrangerat
midsommarfirande vid Ängstugan tillsammans med campingen har varit lyckad.
Några förslag om att förbättra firandet inför nästa år fördes på tal. Bl a mera
mindre aktiviteter som fiskdamm, lekar för barnen. En ansvarig för hela
organisationen bör utses till nästa år.
Räkfesten; 35 personer kom till Räkfesten. Stellan var ansvarig för räkorna som
köptes från Havstensund och Lena tog på sig ansvaret för dukning enligt förslag
på dansbanan. Arragemanget blev lyckat och att använda dansbanan till olika
fester föll väl ut. Föreningen fortsätter på att utveckla den idéen med att
använda dansbanan. T ex att inhandla ett jätte parasoll att kunna ha vid regn
och kanske avveckla tältet.
Tältet; Införskaffandet av nytt tält diskuterades. Andra alternativ som ovan att
inhandla ett stort paraply och därmed kunna utnyttja dansbanan för sociala
arrangemang diskuterades. Folkets Hus finns även att tillgå. Inga beslut togs
och kostnaden för de olika alternativen bör införskaffas.
P-platser; Skylten P-tillåten är trasig. P-skylten med Förbjuden parkering till
vänster om Ängstugan har hittills respekteras, vilket bidragit till att det är mer
ordning på parkeringen vid Ängstugan. Parkeringen på Hamnplan är
kommunens ansvar och frågan diskuterades ifall man skall få långtidsparkera
där. Tekniska kontoret bör kontaktas vad som gäller parkeringen på hamnplan.
Upplag av båtar; Claes har haft kontakt med Johan Axelsson angående båtarna
som ligger längs med vägen vid sjöbodarna. Båtarna som ligger upplagda där
har inte sjösatts på åratal. Johan Axelsson har ansvaret för dem och det ligger
också i hans intresse att få bort dem eller att de ställs in i hans båthall.
Hemsidan; Hemsidan får vara kvar i nuvarande skick. Men styrelsen måste se
till att den är uppdaterad.
Föreskrifter; Johan Axelsson undrade om föreningen hade några Föreskrifter
beträffande parkering omkring båtkranen/plattan. Ingen i styrelsen visste
något om sådana föreskrifter.
Övrigt; Placeringen av minnesstenarna togs upp. Bör undersökas ifall de går att
flytta på till ett mera passande ställe. Kommunen bör återigen kontaktas för att
undersöka hur hårt reglerat placeringen av stenarna är.
§7

Bosses sjöbod

Faktureringen för hyra båtplatserna 2019 bör skickas ut i november. Två
båtplatser är lediga och en kölista har upprättas. Behörig till att få hyra båtplats
är den som är fastighetsägare och eller på annat sätt har fast anknytning till
samhället. Hittills finns fyra stycken intresseanmälningar. Lottning kommer att
ske bland de som ställts sig i kö. Information angående detta tas upp på
medlemsmötet. Ett hyresavtal liknande de som kommunen har för sina
båtplatser kommer att finnas tillhanda inför nästa säsong.
Regler för vad som gäller när man hyr Bosses sjöbod bör finnas uppsatta i
sjöboden och kanske också delas ut i samband med att man fåt tillgång till
sjöboden.
Styrelsen beslöt att ett enklare kodlås till sjöboden är det mest praktiska att
installera.
Badstegens placering diskuterades, inget beslut.
§8

Medlemsmötet
Kallelsen till medlemsmötet fanns på hemsidan och sattes upp på
anslagstavlorna i god tid inför mötet på lördag, den 11 augusti kl. 15.00, tältet
vid Ängstugan.

§9

Övriga frågor
Treje Hauger har skickat in en lista på ett antal förslag av aktiviter som
styrelsen diskuterade igenom bl a Ostronafton i sjöboden, hjärtstartare vid
hamnen, samverkan för övervakning båtarna, promenadleden mot tegelbruket.
Styrelsen välkomnar alla idéer, som kommer in till styrelsen. Styrelsen är villig
att bistå alla förslag som ligger inom föreningens ansvar. Ifall förslagsgivaren
önskar ekonomiskt bistånd något av sina förslag, bör en ansökan skickas till
föreningen.

§10

Övriga frågor
Två personer har anmält att de kan ta på sig vissa reparationer runt Ängstugan.
Men eftersom Leif Christiansson fått uppdraget reparera bodarna, får han
fullfölja det som ytterligare behövs göras.

§11

Nästa möte
Inget beslut om datum för nästa möte.

§12

Mötet avslutades
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Marianne Åström

Claes G. Hansson

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Stellan Hallström

