Nr 11/2009

Protokoll för vid styrelsemöte med Tångens Byalag
2009-07-22 på Ekgatan 2

Närvarande: Rosita Holmström, Anna Mauléon, Christina Raner,
Birgitta Karlsson och Lisbeth Frisk

§ 1. Ordförande Rosita Holmström hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning godkänndes.
§ 3. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anna Mauléon.
§ 4. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Birgitta Karlsson rapporterade angående ekonomin. 139 stycken medlemmar har betalat
avgift för år 2009. I kassan finns denna dag 17.421:- kronor. Byalaget har startat Internet
bank. Birgitta rapporterade också att SE-banken sponsrar oss genom att vi slipper betala
administrationsavgift för insättningar eller uttag.
§ 6 . Ändamål för Tångens Byalag är: att för Tångens räkning följa
samhällets utveckling
och ta egna initiativ till förbättringar.
Att följa upp, diskutera och vid behov föra vidare
befolkningens problem och frågor.
Att vara stödorgan, samtalspartner och komplement till
de politiska organen i
frågor som rör Tången. Vår ambition är också att verka
som remissinstans för
frågor som direkt berör Tången.
Verksamhetsplan
Utökning av 30 km:s zon: början på Tångenvägen, början på Varvsgatan.
Delfingatan skylt med 50 km på ena sidan och 30 km på den andra sidan.
Rosita Holmström tar kontakt med Marianne Fjellbo eller Kennet Marberg
på kommunen.
Styrelsen tog beslut om att starta nästa säsong med att ta bort sjögräs
på badplatsen. Det vore bra om det blev någon av de första helgerna i juni 2010.
Angående sjöboden Svecia, Rosita har varit i kontakt med Lars Rydbom i början
av juni -09 men inte hört något. Styrelsen beslutade att Rosita tar på nytt kontakt
med Lars Rydbom på Bohusläns museum.

Anna Mauléon tar kontakt med Per Bengtsson på kommunen ang lekplats på Tångens
badplats.

Räddnings stege eller trappa vid Tångens ångbåtsbrygga. Birgitta Karlsson fick i
uppdrag att kontakta kommunen.
Planen på Varvsgatan vid Ingemar Adolfsson tomtgräns kommer att asfalteras efter
sommaren år 2009 enligt uppgift från Kenneth Marberg.
Angående Regnklädesfabriken. Ägare är Göran Zaar. Birgitta informerar om att den
verksamhet som nu bedrivs är att hyra ut till sommargäster. Christina tar kontakt med
Ralf Johansson som är Byalaget behjälplig i detta ärende, att på nytt ta kontakt med
Kommunen
Angående beskärning av träden i Tången parken. Christina informerar om att något ska
göras ifrån kommunen. Christina håller styrelsen ajour om detta.
§ 7. Rosita har varit i kontakt med Bo Antonsson angående Byalagets hemsida.
Bo kommer att maila loggan till Jan Klemets.
Styrelsen beslöt att på hemsidan ska det finnas en sida där styrelsen skriver några
rader om sig själv och mailar det till Jan.
Inloggningen till Tångens Byalags hemsida är: www.fisketangen.se.
Rosita informerar om att Hemsidan kommer att kosta 4.000:- kr plus
moms, och att kostnaden för Domänen är 472:Styrelsen tog beslut om dessa konstnader.
§ 8. Stadgarna § 11, styrelsen diskuterade om eventuellt Byalaget skulle dö ut,
vad ska då hända med eventuellt kapital som finns kvar i Byalaget.
Styrelsen beslöt att lämna förslag till nästa årsmöte att eventuellt kvarvarande
kapital går till Svenska sjöräddnings sällskapet, Sotenäs kommun.
§ 9. En anonym skrivelse har in kommit till Byalaget. Styrelsen beslöt att lägga
denna skrivelse till handlingarna.
Skrivelse angående ” behagligare och trevligare fritidsbåtstrafik”, beslöt
styrelsen behandla på nästa styrelsemöte.
§ 10. Rosita informerar att Bo Antonsson har lovat att göra foto, över holmarna utanför
Tången med placering på Kleven, som Bo gjort vid Hembygdsföreningen. Styrelsen
tar tacksamt emot detta.
Styrelsen kom fram till att Byalagen har haft två stycken medlems möten.
§ 11. Nästa möte hålls den 30 september 2009 hos Anna Mauléon Delfingatan 4.

§ 12. Då inget mer fanns att avhandla tackade Rosita för visat intresse och
avslutade mötet.
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