Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 april 2015, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf.
Gösta Andersson (GA)
Robert Bergfeldt (RB)
Paula Johansson Everall (PJE)
Lisa Holvik (LH)
Tobias Hålldén (TH)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL)
Marianne Olsson (MO)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Kerstin Brandeby
Thomas von Sydow
Speciellt inbjuden:
Bengt Palmquist (avser punkt 1-3)

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MO.
3. HJ hälsade Bengt Palmquist (BP) välkommen. Bengt är ordförande i Affärsföreningen. BP
gav en beskrivning av Bojens uppkomna situation och nuläget samt Affärsföreningens planer
vad avser framtiden och de nya affärsinnehavarna. BP kommer att medverka på
informationsmötet den 16 maj och lämna upplysningar om den uppkomna situationen, samt
svara på frågor från allmänheten.
4. HJ gick igenom föregående protokoll från 150309. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
5. Föreningens ekonomi som redovisades PJE, är fortsatt god.
6. Informationsskylt. Nytt korrektur, förhoppningsvis det sista, kommer att distribueras
omgående.

7. ”Midsommar 18 maj”, PEJ är kordinator avseende denna aktivitet. Enligt SVT är beräknad
inspelningstid c:a 2 timmar.
8. Midsommarafton 19 juni. Midsommar kommittén har planering etc. under kontroll.
9. Broschyr. HJ informerade om möten som hållits med Anders Schedwin. Vi avvaktar vidare
handläggning.
10. Städdag 16/5. Planeringen löper vidare som planerat.
11. Informationsmöte 16 maj. Beslöts att inbjuda BP att lämna en information från
Affärsföreningen. Även de nya affärsinnehavarna ska få tid till att lämna information.
12. Simskola 6 juli – 3 augusti. Louise Bjerrek och Kerstin Berentz kommer i år att vara
simlärare med Louise som huvudansvarig.
13. Fiber. TH informerade att Vägföreningen fått förfrågan från Telia/Skanova om deras
intresse att bygga ut fibernät på Klädesholmen. Priset är fastställt till 19 900 kronor för varje
fastighet som vill ansluta sig (enhetspris för alla tätorter på Tjörn). Dock krävs det en 30 %
anslutning av fastigheter på Klädesholmen för igångsättning. Det innebär ungefär 100
fastigheter på Holmen. Vi har intresseanmälningar i dagsläget på drygt 80 stycken.
Igångsättning är planerad till sommaren med ett färdigställande efter 9 månader.
14. Sillens dag 6 juni. Planeringen fortsätter som planerat. Vi behöver medverkande för att
sköta våra två aktiviteter/två spelhjul.
15. Övriga frågor;











Samhällets dag. Lennart Strander/Anders Schedwin tar fram sedvanlig broschyr som
visar dagens program och aktiviteter mm.
Brunnsparken. LH informerade om att det kommit förfrågan avseende behov av ny
jord till Brunnsparken. Vi hänvisar till Vägföreningen som har detta parkområde som
sitt ansvarsområde.
Stolar till gymmet. Dessa finns nu på plats.
Nätverksträff info om Basetool. VSJ informerade att Basetool är ett dataverktyg som
används inom turismen för destinationsutveckling. Vi är nu anslutna och VSJ är
ansvarig Administratör. När information läggs ut kommer detta automatisk att dyka
upp på Tjörns kommuns hemsida liksom hos Södra Bohusläns Turism.
Hjärtstartare i norra hamnen. Vi avvaktar vidare handläggning i frågan.
Feriepraktikplatser. HJ återkommer i frågan.
Hela Tjörn i rörelse. HJ informerade.
Bokinköp till biblioteket. HJ informerade att Anders Schedwins bok har inköpts till
biblioteket. Frågan dryftades även om fler nycklar till biblioteket. Beslöts att vi ska
vara mycket restriktiva med att dubblera de nycklar som redan finns.










Stadgeändringar. De nya stadgarna kommer att fastställas på det årliga
informationsmötet den 16/5. Frågan skall finnas med i kallelsen till detta möte.
Påskevaga, HJ informerade.
Policy Facebooksidan. Beslöts att PEJ och TH är utsedda administratörer avseende
Samhällsföreningens sida på Facebook.
Nyinflyttade. Beslöts att ordförande lämnar över en välkomstgåva i form av ett
presentkort till alla nyinflyttade på ön, inköp av dessa sker i vår butik.
Ogräsbekämpning. Beslöts att ordförande får införskaffa lämpligt
ogräsbekämpningsmedel.
Trätunnor till affären. Eventuella inköp av nya trätunnor att plantera blomster i
placerade vid affären avgörs av affärsinnehavarna själva och är ingen utgift som ska
bekostas av Samhällsföreningen.
RB informerade om svaret från Tjörns kommun avseende vår vattenförsörjning. Inga
nya initiativ från kommunen sida utan nuvarande rutin via spolning av
vattenledningarna kommer att fortsätta tillsvidare.

16. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 25/5 2015 kl 18:30 i Allaktivitetshuset.
17. HJ, SL samt LH anmälde jäv och lämnade mötet. GA övertog ordförande ansvaret.
Beslöts att Samhällsföreningen tecknar 200 nya andelar i Affärsföreningen till en total
kostnad av 200 000 kronor. Dock är investeringen villkorad av att Affärsföreningen samt de
nya Affärsinnehavarna löpande informerar Samhällsföreningen om investeringsbeslut samt
affärens löpande utveckling.
18. Ordföranden avslutade mötet.
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