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Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2020. Corona-pandemin under hela 2020.
Medlemsantal
KSV har fortsatt under perioden haft ca 1300 medlemmar associerade till verksamheten, varav ca 400 är
mottagare av information via e-post.
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften i föreningen är f.n. 20 kr och är frivillig.
Föreningen har även en medlemsform kallad "ständigt medlemskap" 200 kr.
Övriga insättningar utöver medlemskap ses som bidrag, donation till föreningen
Föreningen har avslutat sitt bankkonto hos Nordea p.g.a. årliga krav om kontoavgift, ca 1000 kr och
föreningen söker en lösning för framtiden. Föreningens medel hanterades under året som kontantkassa.
Styrelsen
Styrelsen har under 2020 haft 3 protokollförda möten (29 jan,28 apr, 31 aug,), april och aug i digital
form, samt viss kontakt mellan ledamöter har också ägt rum.
Styrelsen har bestått av:
Ulrika Levihn (Sandell), ordförande
Jan Lorensson
Albert Libik
Lars Söderberg
Johan Kastengren
Jan-Erik Nowacki
Suppleant saknas (vi söker fortfarande kandidater)
Revisorer
Årsmötet utsåg Christian Nyström och Elisabeth Libik som ordinarie.
Till suppleant utsågs Birger Eneroth.
Valberedning
Utgörs f.n. av styrelsen
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Årsmötet
Hölls onsdag 10 mars 2020 i Dalénums kontorshotell, Agavägen 52 och samlade 7 personer, varav 2
personer utanför styrelsen.
Verksamhet under perioden
Punkter som har avhandlats är:









Föreningen utgör främst en remiss-instans till kommunen och ligger i ”beredskapsläge” i
händelse av att ett nytt förslag börjar diskuteras att bygga (bred) väg över/genom Kottlasjön.
Restaureringen av Kottlasjön. Kommunen har under hösten 2017 genomfört ett program med
aluminiumklorid. Vi har fått en första rapport/information från kommunen och väntar med
spänning på de följande rapporterna från kommunen i ärendet. Kommunens ekolog Jerker
Idestam har varit involverad. Sjöns vattenkvalitet är utmärkt efter behandlingen.
År 2021 är det 20 år sedan KSV bildades.
Nätverkande med politiker och föreningar på ön.
Hur KSV skall kunna ta emot medlemsavgifter framgent samt hitta form för ett konto.
Uppdatering av föreningens hemsida pågår.
Byggnation av Storgårdsvägen pågår för fullt enligt detaljplan.

Föreningens ekonomi
Föreningens resultat för 2020 blev positivt, främst pga. av det enskilt stora bidraget om 5 000 kr från
Christoffer Carle, Savana Holding AB, som är ett av de enskilt största bidragen i föreningens 20 åriga
historia, vilket vi är djupt tacksamma för.
Föreningen har vid årets slut en kassa om 10 572, 51 kr.
Se separat resultat och balansräkning.
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