Öfolkets medlems- och styrelsemöte 5 november 2018 i Samverkets lokaler,
Åmål
Närvarande: Gunnar Bergman, Kajsa Weiderstrand, Karin Lindahl, Lasse Lind, Anders
Hedin, Ingvar Sjöholm, Pär Lindström, Sofia Lööf, Mattias Pettersson, Ingrid Gregersen
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Mötet öppnades av Gunnar Bergman.
Dagordningen godkändes.
Till justerare valdes Kajsa Weiderstrand.
Föregående mötes protokoll från 27 augusti 2018. Gunnar läser upp protokollet som
därefter godkändes.
5. Lasse Lind gav en kort sammanfattat ekonomisk rapport. Aktuell behållning på kontot
är 31 182:-. Föreningen har 168 betalande medlemmar varav 28 är nya för året.
Mattias P. påtalar att de medel som anslagits av kommunen skulle användas till
färdigställa huset.
6. Stadgarna §1. Gunnar betonar de stadgar som föreningen har och dess syfte i §1, ’att
renovera och upprusta, bevara öns byggnader samt dess omgivningar’ och att vad som
görs av större åtgärder ska falla in under detta samt att större åtgärder måste föregås av
styrelsebeslut.
a) Uteplatsen. Åtgärder som den uteplats som byggts i anslutning till huset, den nya
grillplats som byggts, m.m. diskuteras utifrån detta. Att en oenighet kring
beslutsprincipen kan finnas i styrelsen blir tydligt. Anders meddelar att den
utformning fr.a. staketet till uteplatsen idag har inte är den slutliga Lasse påtalar att
de eluttag och strömbrytare som monterats i huset borde bytas mot sådana av äldre
modell.
b). Diskuterad byggnaden med servering, scen, mm. Gunnar efterlyser syfte,
tidplan, ekonomi, mm för projektet och anser att det kan ifrågasättas. Pär
efterfrågar om markägaren, Åmåls kommun, gett sitt tillstånd, om bygglov krävs,
mm. Frågan diskuteras och viss oenighet finns. Lasse åtar sig att inleda
diskussoinen med Åmåls kommun om tillstånd, mm.
Gunnar efterlyser mer av kommunikation inom styrelsen innan åtgärder planeras och
genomförs
7. Övriga stadgar. Mötet ser att stadgefrågan behöver närmare beredning i ett
styrelsemöte för att kunna presenteras för årsmötet. Ingvar påpekar att den viktigaste
ändring han vill ha med är i §1 där han vill ha en ändring till ’bevarande och vårdande
av gården och dess omgivningar samt utveckla dessa efter medlemmarnas och
besökares behov’
Nästa styrelsemöte hanterar stadgefrågan inför årsmötet.
8. Fotoutställningen. Gunnar meddelar att 21 A4- och 7 A3.bilder är framtagna. Ramarna
beställs genom Sofia. Maj-Lis Dolk, som inte kunde medverka idag, redovisar på nästa
styrelsemöte.
9. .Anslagstavlan. Befintlig anslagstavla behöver förnyas och Lasse har varit i kontakt
med Länsstyrelsen. Föreningens påbörjade anslagstavla behöver färdigställas.
10. Grupperna redovisar. Punkten utgick till nästa möte.
11. Inför årsmötet. Årsmötet bestäms till måndag 4/3 och nästa styrelsemöte till 4/2. Pär
mailar underlag för årsrapport och projektplan till respektive arbetsgrupps ordförande.
Gunnar ger lista med vilka i styrelsen som är avgående till valberedningen Karin
Lindahl.
12. Övriga frågor. Ingvar rapporterar till Lasse hur många eluttag och strömbrytare som
finns i huset så att han kan undersöka vad utbyte till äldre typ skulle kosta.

Övriga frågor forts. Gunnar har dokumenterat följande lista över för honom viktiga
principfrågor att tas med i protokollet där p5 är Gunnars personliga syn på Öfolkets
uppdrag;
’1. Alla större arbeten måste vi ha styrelsebeslut på och för att styrelsen ska kunna
besluta måste det finnas beslutsunderlag.
2. Godkänd projektplan får inte överges utan nytt styrelsebeslut.
3. Ordföranden är ytterst ansvarig för arbetet, men kommunikationen inom styrelsen
måste bli bättre.
4. Stadgarna är grunden för vår verksamhet och får inte överges.
5. Huset är från 1850-talet och bör i så stor utsträckning som möjligt upprustas till
samma utseende. Omgivningen bestod av skog och berg men också uppodlade marker.
Bobacke som säkert användes, körsbärslund, köksträdgård, vedskjul, jordkällare,
stenmur, gärdsgård?, och odlade växter. Föreningens image är att vårda och bevara
gammalt både byggnader och närmaste omgivning så att kommande besökare kan
föreställa sig hur det var att bo på ett litet jordbruk på en ö på 1800- och 1900-talet.
Besökare har uttryckt sin uppskattning av detta. Lada och kostall är borta, men det går
att ta reda på hur typiska uthus såg ut och åtminstone göra bilder av dessa. En gammal
miljö är oerhört ömtålig och tål inga nybyggen.’

Vid protokollet

Pär Lindström, sekreterare
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