
Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2020-01-13.    

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson och 

Thord Rosén. 

Frånvarande, med sena meddelade återbud: Emma Ryberg och Frida Zackrisson. 

Frånvarande, utan meddelat återbud: Dan Stålebo. 

Thomas Alm hälsade alla välkomna till mötet.  

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet. 

Örådsmötesprotokoll från 2019-11-11 godkändes. 

Diskussion och beslut togs i följande frågor: 

Hemsidan: 

Beslöts om ett extra möte med Linnea J i Hallen lördagen 2020-01-18 kl 11.00 för gemensam 

genomgång och förhoppningsvis slutjustering av hemsidan, att uppvisas på kommande 

Årsmöte. 

Årsmötet februari 2020: 

Vid kommande årsmöte planeras, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar inkluderande 

inval av nya ledamöter att ersätta avgående Annelie Beiron och Thord Rosén, att 

representanter från vardera Hamnföreningen, Sjöräddningsstationen, Rörö IF, Rörö 

Hembygds-och Biblioteksförening och Rörö Församlingshem inbjudes till att presentera sin 

förenings aktuella och planerade aktiviteter. Förevisande av nya hemsidan inbokas dessutom 

enligt ovan. Annonsering till mötet sker denna vecka. 

Kommunmöten: 

Vi noterar kommunens utskick om kommande möten med Öråden år 2020. Blir som tidigare 

fyra möten per år, dock uppdelade på möten dels som tidigare enbart för Öråden, och dels för 

Öråden tillsammans med kommuninvånare, s.k. kommundialog. 

      Gällande de sedvanliga Örådsmötena, som är uppsatta till 18 februari och 29 september, 

meddelar kommunen att man efter genomfört workshop vid senaste mötet 2019-11-12, tagit 

fram ett förslag till arbetsordning att diskutera under första träffen 2020, där man tagit hänsyn 

till Örådens förslag gällande utveckling av mötenas innehåll och funktion. 

Vid de nya mötena, således benämnda kommundialoger, får Öråden tillsammans med 

kommuninvånare möjlighet att träffa våra lokala politiker, för att prata om ett aktuellt tema, 

som presenteras i god tid inför mötet. Förhoppningen är att dessa möten ska ge fler möjlighet 

att få information om aktuella projekt i Öckerö kommun, samtidigt som det ger Ö-råden 

möjlighet att visa upp sin verksamhet. Kommundialogerna är uppsatta till 28 april och 10 

november. Alla möten sker på Nimbus lokaler på Öckerö, kl 17.15-19.15. 

Rörö Öråd uttryckte vid mötet spontant gillande till nyordningen.  

 

 



Hamntoaletten: 

Ännu oklarhet gällande ansvar för städning av hamntoaletten. Dan Stålebo, tyvärr ej 

närvarande vid dagens möte, uppmanas till förnyade kontakter med berörda parter, så att 

frågan snarast och slutgiltigt löses. 

Årsmötet: 

Söndagen 2020-02-02 kl 15.00 i Hallen. 

Nästa styrelsemöte: 

Datum för nästa styrelsemöte beslutas efter Årsmötet. 

 

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former. 

 

Rörö 2020-01-15. 

 

Thomas Alm, ordförande…………………………………………… 

Thord Rosén, sekreterare…………………………………………… 

Annelie Beiron, justerare…………………………………………… 

 

 

 

 

 


