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Valberedning under samma period:  Revisorer: 
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Antal medlemmar: 15 st., varav 10 betalande. Åtta stycken företag, en organisation och sex 
föreningar. 
 
Antal protokollförda styrelsemöten under perioden: 2 st., varav ett konstituerande 
mötesprotokoll. Därutöver har styrelsen haft regelbunden kontakt via träffar, mail och telefon. 
 
Verksamheten i sammandrag 2019-11-18 - 2020-03-17: 
Vid ett gemensamt möte den 18/11-2019 mellan företagen Artes Liberales AB, AT Johnsson 
AB, Annelie Worgard fotograf och ideella föreningen Kiviks Museum, fastställdes att Kiviks 
Museum under 2018-2019 hade arbetat som projektplattform för nätverket Samverkan för 
Hanöbukten. Inom uppdragets ram hade projektledare Dafvid Hermansson tagit fram förslag 
på stadgar för en ideell förening som ny projektägare och juridisk samverkansplattform. Vid 
mötet konstaterades att det fanns behov av en juridisk samverkansplattform mellan företag, 
föreningar, myndigheter och forskare, och de närvarande representanterna för Samverkan för 
Hanöbukten beslutade att anta stadgarna, bilda den ideella föreningen Forskare, företag och 

kustråd i Samverkan för Hanöbukten, utse en interimsstyrelse för att föra arbetet framåt tills att 
ett första årsmöte kunde hållas enligt stadgar och att ansöka om organisationsnummer hos 
Skatteverket. Organisationsnummer beviljades den 18/12-2019, baserat på detta underlag. 
 
Interimsstyrelsens arbete fram till årsstämman beslutades skulle bestå av att: 

- Planera för informationsmöte på Kiviks Bio den 25/1-2020. 
- Värva fler medlemmar och skriva samverkansavtal med dessa. 
- Planera för och kalla till årsstämma i mars. 
- Arbeta för fullfinansiering av arbetet med samverkansplattformen under 2020. 

 
I september 2019 skrev dåvarande projektledare Dafvid Hermansson en ansökan inom ramen 
för det pågående projekt Samverkan för Hanöbukten till Sparbanksstiftelsen 1826 om nya 
medel för 2020. Projektet fick ett positivt besked i oktober, att Sparbanksstiftelsen ställde sig 
bakom en fortsatt finansiering av motsvarande 75% av projektets kostnader (300 tkr), mot att 
projektteamet arbetade för att få in fler medlemmar och finansiering av resterande 25% (100 
tkr). Arbetet med att skriva samverkansavtal intensifierades under hösten och juridiska avtal 
kunde tecknas med inte mindre än tio olika företag och föreningar under den korta perioden 
mellan den 18/12 och 31/12. Efter nyår har ytterligare fem samverkansavtal tecknats med 



föreningar och företag. Projektledare/ordförande Dafvid Hermansson har fortsatt att skriva 
ansökningar till ett flertal finansiärer, för fullfinansieringen av projektet under 2020. 
 
Projektansökan till Sparbanksstiftelsen innehåller en detaljerad plan för det fortsatta arbetet 
under 2020 med Samverkan för Hanöbukten i form av fortsatta möten mellan forskare, företag 
och kustråd; att arbeta för kommunikation och synliggörande av det som händer i olika byar 
och projekt; att arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer och för att sprida goda exempel; 
att hjälpa kustråd och företag att identifiera, beskriva och söka finansiering för olika åtgärder; 
att arbeta för en hållbarhetskonferens på Kivik den 27/4-2020. Projektet innehåller både en stor 
andel ideellt investerad arbetstid och arvoderat arbete. 
 
Interimsstyrelsen föreslår årsstämman att som verksamhetsplan för 2020 anta: 

- Att den nya styrelsen tillsammans med befintligt projektteam fortsätter arbetet med att 
fullfinansiera projektet i enlighet med beskrivningen i ansökan till Sparbanksstiftelsen. 

- Att befintligt projektteam får i uppdrag att slutföra projektet inom beskriven ram under 
2020, om projektet fullfinansieras. 

- Att den nya styrelsen tillsammans med projektteamet, om fullfinansiering inte uppnås, 
upprättar en rimlig arbetsplan utifrån det som beskrivs i projektplanen och identifierar 
vad av detta som eventuellt kan finansieras med föreningens egna medel, och vad som 
eventuellt kan göras ideellt av projektteam och styrelse tillsammans. Ett kontrakt mellan 
föreningen och teamet skall då upprättas, där det framgår arvoderad tid och ideell tid. 

- Att arbeta tillsammans med projektteamet för den redan planerade hållbarhets-
konferensen på Kivik den 27/4. Budgetram för externa kostnader är 5000 kronor. I 
övrigt ska konferensen vara självfinansierad genom deltagaravgifter. 

- Att i övrigt upprätta en verksamhetsplan och budget för interna medlemsaktiviteter 
under året, som inte på annat sätt berörs av projektplanen. 

- Att arbeta för att fler medlemmar ska ansluta sig till föreningen och att förening, 
styrelse, projektteam och medlemmar ska uppmuntras att arbeta för ökad samverkan i 
Hanöbukten. 

 
 

Enligt uppdrag, 

 

Dafvid Hermansson, ordf./projektledare 


