Styrelsemöte Fjällbacka Samhällsförening
2019-09-04
Närv :Carina Bj, Jacob A, Karin, Pernilla, Eva-lotta, Stefan, Timmy
• Karin och Jacob har haft möte med Harriet på kommunen
angående hastigheten på våra gator och genomfartsvägar. Harriet
förstår problemet men man bollar över problemet till trafikverket.
Karin D jagar Tomas Bergbom ansvarig på trafikverket för att få till
ett möte. Pernilla ansluter till Karins trafikgrupp de fortsätter
arbeta mot trafikverket
• Slutsumman för Scenbygget 320,000kr. På kontot nu 50,000kr .
Försäljningen av p-skivor kommer inte inbringa några större
summor i år. Scenen har används dagligen under 5 veckor av
morgongympan . De aktiviteter som var planerade i juli var dålig
uppslutning till. Orsak dålig annonsering? krockade med många
andra aktiviteter? Fel tid juli? Funderar på om endast aktiviteter
skall var på försommar och augusti? Vi tar nya tag nästa år och
försöker starta planeringen redan i februari. Ansöker om bidrag
från Bergqvistfonden till underhållning. Carina fixar En av de stora
portarna har slagit sig behöver åtgärdas Timmy fixar.
• Carina har en anslagstavla som skall sättas upp inne på scenen vi
avvaktar till våren.

• Nyårsfirandet blir samma musikunderhållning som tidigare det blir
sista året. Raketer finns kvar sedan förra året. Vi söker bidrag för
nyår 2020 Carina
• Årsmötet blir 21 nov Fjällbacka service. Redan nu har Jacob skrivit
på hemsidan. Prel program: Politiker, Campingen har avböjt men
kommer i vår, nya ägarna till hotellet kommer +
årsmöteshandlingar.
• Ledamöter i styrelsen som aviserade vill avgå är Eva-lotta, Stefan,
Anders? Erik? Jacob kollar.
• Jacob kontaktar valberedningen Hans Schub
• Annonsering sköter Carina
• Inkommande skrivelser 4 st:
• Diskussion om vem som skall vara medlem i föreningen.
• Kallelse till höst och vårmöte: Kommer ut för sent, måste finnas
tid avsatt för inkommande motioner, dagordning saknas.
• Var protokollen skall offentliggöras
• Uppdatering av föreningens stadgar.
• Vi diskuterar de skrivelser som kommit in. Vi kommer gå ut med
kallelse redan nu till kommande Årsmöte, dock svårt att
presentera programmet. Styrelsen kommer att avstyra motionerna
om stadgeändring även om de är intressanta som
diskutionspunkter och delar av dem kommer att implementeras.
Våra protokoll kommer finnas på Fjällbacka hemsida, och troligen
även på Samhällsföreningens Facebook sida.
• Carina har pratat med personalen som arbetat på
Turistinformationen i sommar. Det har varit mycket folk ibland ca
500 besök. Det som efterfrågas är cykelväg mellan våra orter,
transport till väderöarna eftersom båtarna var fyllda av bokade
gäster, ställplats för husbilar med toalett och ström osv.
• Vi diskuterar vilka frågor vi vill fortsätta arbeta med: Cykelvägar,
utveckla badholmen, aktivitet för våra ungdomar.
• Nästa möte blir 16 oktober
•

Carina Bjurström

