Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Tisdagen den 6 juni, 2017
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallström, Hanne Maeland, Lena Timby,
Stefan Sanneborn och Marianne Åström
Frånvarande; Rauhl Lantz

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekretarere
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

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

§5

Föregående mötesprotokoll
Kort genomgång av mötesprotokollet daterat 2017-05-14. Protokollet
godkändes och lades till handlingarna.

§6

Rapporter
1.

Ekonomi

Stefan rapporterade att ytterligare inbetalningar av
medlemsavgiften har inkommit efter den senaste
betalningpåminnelsen. 201 personer har t o m dagens datum
betalat medlemsavgiften.
2.

Utvidgning av arrendet/inköp av sjöbod

Bo Karlssons innehar ett mark arrendeavtal och äger en
sjöbod, som löper ut i slutet av 2017. Föreningen är

intresserad av arrendet och inköp av sjöboden.
Claes har talat med hamnchefen och föreningen står först i
för att efter sommaren få del av ett erbjudande av
och köp av sjöboden. Claes skriver klargörande
information till alla medlemmar, som skickas per mail
kommande vecka.
3.

kön
arrendet

Uthyrning av tältet och kontaktperson

Annika Holm är kontaktperson för uthyrning av tältet och
Ängstugan. Hyrespriset fastställdes till 300 kr. Hyra går enbart
att
göras genom medlem i föreningen, som blir den ansvarig
för
anläggningen. Information om möjlighet att hyra för
medlem
skall läggas ut på föreningens Hemsida och Facebook.
4.

Övrigt

Under rubriken Övrigt föredrog Claes information, som han
fått angående Kapellet i Sannäs. Kyrkans Prästlönefond har
lagfarten på Kapellet. En omorganisation av Tanums och
Kvilles församlingar kommer att göras vid årets slut. Ett nytt
pastorat får då ta upp frågan om Kapellets framtid. En fråga
styrelsen ställde är om det kan finnas några
bestämmelser av vilken typ av verksamhet som får bedrivas i
kapellet. Försäljning av Kapellet kommer inte att ske under
2017, möjligtvis under 2018.

som

Björn Dahlberg har gjort en förfrågan om föreningen kunde
bistå honom med ett mailutskick i samband med den
konstutställning som han arrangerar den 8 juli. Stefan
ombesörjer utskicket eftersom han har ett uppdaterat
mailregister på medlemmarna i föreningen.

§7

Uppföljning framtidsgruppen
Terje Hauger önskar större engagemang och mer förverkligande av ett antal av
de idéer som Framtidgruppen skrivit ned i sin rapport. Återigen betonade
styrelsen att föreningen kan inte åta sig att förverkliga förslagen och idéerna
som finns i rapporten. Tar en enskild person, s k eldsjäl, på sig att ro iland en
för den personen angelägen idée stöttar föreningen naturligtvis med råd och
andra resurser, som är tillåtligt inom föreningens ramar.

§8

Hemsida/Facebook
Ann-Sofie Fransson har uppdaterat Hemsidan och Rauhl Lantz handhar
Facebook.

§9

Spång Granateröd, Folkes Bro
Diskuterades om man skulle vid nästa städdag tas sig an att lägga ut en spång
utefter Granateröds vandringsstig och rödmärka stigen. Saken undersöks till
nästa städdag den 9 september.
Terje Hauger har renoverat de trasiga plankorna på Folkes Bro

§10

Midsommar firandet
Christina och Stefan Sanneborn, Hanne Maeland, Ulf Call och Christina Olsson,
Claes G. Hansson tar på sig att vara funktionärer vid midsommar firandet.
Stefan inhandlar nödvändiga varor.

§11

Övriga frågor
Datum för räkfesten den 19 juli diskuterades. Den bör inte kollidera på någon
av de aktiviter som skall äga rum på golfklubben. Bör undersökas.

§12

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Åström

Claes G. Hansson

Justeras

Stellan Hallström

