Protokoll styrelsemöte den 23 februari 2021 kl 18.30 via Skype
samt fortsättning av möte den 25/2 2021 kl. 18.30 via Skype
Närvarande: 23/2 2021
Tomas Hafstrand, Charlotte Karlsson, Ylva Nilsson, Anna-Carin Johansson, Marie Karlsson,
Ann-Louise Nilsson, Oliver Sedelius, Ingela Malm Colliander, Caroline Claesson
Närvarande 25/2 2021
Charlotte Karlsson, Ylva Nilsson, Anna-Carin Johansson,

Anne-Louise Nilsson, Tomas Hafstrand, Peter Janefeldt, Caroline Claesson, Oliver Sedelius
Ann- Louise Nilsson har meddelat sin avgång innan mötet pga oenighet i styrelsearbetet och
deltog därför ej aktivt i diskussionen. Ylva och Anna-Carin meddelade sin respektive avgång
under mötets gång pga oenig styrelse.
1. Föregående protokoll
Protokoll godkändes.
2. Info externa möten
I mötet den 16/2 i Skärgårdsrådets Färjegrupp, kom fram att alla har samma situation över
lag. TraOikverket vill dra in på sina åtagande för att spara pengar. Färjegruppen kommer även
att påverka genom direktmöte 14/4 med TraOikverket/Färjerederiet centralt samt politiskt
genom TraOikutskottet. Vi har inte varit med så länge i denna grupp, det är nödvändigt att
vara aktiv med att prata för Nordöledens sak.
Nytt möte den 4/3 i Skärgårdsrådets färjegrupp.
3. Kommande externa möten
Ö-samråd kommunen 2/3, Ann-Louise, Caroline och Anna-Carin deltar
Möte med Färjerederiet och Öckerö Kommun 4/3 angående turlista 2021. Tomas deltar.
4. Varvsområdet
-Diskuterades följande text som styrelsemedlemmarna Oick på mail.
Ö-rådet fattade beslut om att stödja planen för utveckling av bostäder från 2013.
Viktiga frågor vi bevakat har varit hyresrätter, mindre bostäder,
helikopterplattans bevarande på Knippla och att tippen får Oinnas kvar på området. Dessutom
har vi stått bakom att en framtida hamn ej blir privat utan blir en del av Knippla, öppet för alla,
och inte del av ett enskilt bostadsområde.
Nu har det gått 8 år och snart kommer arkitekter och kommunens tjänstemän att presentera
ett förslag till detaljplan för exakt hur området kan komma att disponeras. Vid denna
presentation är det dags för Ö-rådet att lämna över till alla Knipplebor att ge sin syn på planen
under samrådsprocessen. Detta är ett demokratiskt steg där allas röster blir lika hörda.
Ö-rådet ser fram emot samrådet och kommer ställa sig bakom resultatet.
-Därefter bekräftade styrelsemedlemmarna att de står bakom texten.
5. Inkomna skrivelser

Mail har inkommit till örådet, Tomas svarar på mailen.
6. Övrigt
Skylt/Stenkastning
Informationsskylt är beställd, Charlotte pratar med granne om placering.
Peter efterfrågade mer information när man är ny i styrelsen. Tomas tar på sig att introducera
nya styrelsemedlemmar.
Vi ska lägga upp under aktuella händelser på hemsidan när ett projekt pågår ex.
varvsområdets byggnation.
Caroline kontaktar valberedningen med anledning av av avgångarna i styrelsen.
Beslut om årsmöte 11/4 2021 kl 11.00, plats och form beslutas senare.
7. Nästa möte
Digitalt den 23/3 2021 kl. 18.30
Tillägg till protokollet efter mötets avslutande:
Marie avgår i samband med årsmötet pga oenighet i styrelsearbetet

Vid protokollet
Ingela Malm Colliander

