Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 maj 2015, Allaktivitetshuset.

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

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes VSJ.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 150420. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi som redovisades av PJE, är fortsatt god.
5. Informationsskylt är nu på plats.
6. Midsommar 19 juni. (Testet med SVT den 18/5 fungerade väl). Midsommar kommittén har
planering etc. under kontroll.
7. Klädesholmen broschyr. HJ informerade om aktuellt förslag som finns för tryckning. HJ
talar med tryckare. Beslöts att trycka 5 000 ex i en första tryckning.
8. Simskola 6 juli – 3 augusti. Louise Bjerrek och Kerstin Berendts har allt under kontroll.
Kommunen anordnar en Simskoleträff den 24/6.

9. Fiber. Info om fiber hölls på årets informationsmöte. Synpunkter, vilka publicerats på vår
hemsida, har kommit från boende avseende Samhällsföreningens handläggande i detta
ärende. SIK fick i uppdrag att kommentera dessa synpunkter.
10. Sillens dag 6 juni. Planeringen fortsätter som planerat. GA ansvarar för uppställning och
bortforsling av föreningens material till evenemanget. Uppdrogs år RB att schemalägga
medverkande för att sköta våra två aktiviteter/hjul. Det behövs 2 personer per hjul och
timma. GA fixar sill och PJE ser över choklad mm.
11. Samhällets dag. Lennart Strander/Anders Schedwin tar fram sedvanlig broschyr som visar
dagens program och aktiviteter mm.
12. Sill stafetten. Ett uppslag att öka attraktionskraften i vår del av kommunen har inkommit
från John. Springa från Rönnäng till Klädesholmen + Simma från Holmen till Mossholmen +
cykla tillbaka till Rönnäng. Vi föreslår att John tar kontakt med Rönnängs IK/Rönnängs
FF/Tjörns Konståkningsklubb. Dessa föreningar har sin bas i Rönnäng vilket skulle bli såväl
start som målgång i stafetten. Vi uppskattar förslaget.
13. Övriga frågor













Granfaktura. Vi har erhållit en granfaktura för många års förbrukning. HJ har talat
med leverantören och ett pris för erhållna granar har överenskommits. Beslöts att
betala fakturan.
Hjärtstartare till Norra hamnen. Fem aktörer, inklusive Samhällsföreningen, delar på
kostnaden för investeringen.
Feriepraktikplatser. HJ har talat med en av de aktuella personerna för den första
perioden.
Policy för information. Viktigt att styrelsen i Samhällsföreningen är medveten om
t.ex. PUL och hur vi hanterar information om person uppgifter etc.
Ansvarsområden inom styrelsen. HJ lyfte frågan om vikten av att fördela
ansvar/intresse mellan olika styrelsemedlemmar.
Byggreparation. Frågeställning om behov av upprustning av badstegar och eventuella
infästningsanordningar/bryggor. GA tar kontakt med frågeställaren.
Bänkar på berget vid tennisbanan. Uppdrogs år RB att komplettera frågeställningen
och återkomma med förslag till nästa styrelsemöte.
Flaggor i parken. Två stycken finns nu på plats. J-A.A tar ansvar för inköp av vimpel
samt hantering av nyckel till flaggstängerna.
Badviken. Det behövs rätt stora reparationer av badviken. Kommunen ansvarar för
dessa åtgärder men upphandlingen har blivit fördröjd. Ny sand kommer att finnas på
plats innan badsäsongen startar.
Gatupratare. Beslöts att anta erbjudandet från ägarna av affären att låna en av deras
stabila/fjädrande gatupratare. Denna placeras fastkedjad vid stolpe på Industrivägen.

Information kan t.ex. vara midsommar/städdag/informationsmöte/samhällets
dag/sillens dag etc. Pappersark kommer att finnas i Allaktivitetshuset.
14. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 25/8 2015 kl 18:30 i Allaktivitetshuset.
15. Ordföranden avslutade mötet.
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