Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemötet tisdag 2 september 2014, Allaktivitetshuset KIF
Närvarande:
Paula Johansson Everall
Tobias Hålldén
Gösta Andersson
Håkan Hilmersson
Håkan Johnsson
Frånvarande:
Annika Krusell
Sven-Inge Karlsson
Katarina Holmqvist
Kerstin Brandeby
Robert Bergfeldt
Lisa Holvik
Thomas von Sydow

1. Ordförande Håkan Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat.
2. Till sekreterare valdes Håkan Hilmersson
3. Till justerare valdes Tobias Hålldèn
4. Mötesprotokoll från styrelsemöte den 140616 gicks igenom.
5. Föreningens ekonomi är god – Paula redovisade aktuell status.
6. Sillens dag, Midsommarfirandet i parken och Samhällets dag har varit välbesökta och
lyckade. De har också givit positivt ekonomiskt resultat.
Håkan J kontaktar Samhälletsdags kommittén och går igenom inköps- och lotteripolicy.
mitt
Simskolan har fungerat väl.
9. Feriearbetare – Har i stort fungerat bra. Samhällsförenigen rekryterade själv
feriearbetare för del av tiden samt förlängde den med en vecka för att kunna assistera
simskolan. Denna vecka betaldes av föreningen. Håkan J har varit koordinator och haft
täta kontakter med ungdomarna. Lärdom för nästa år är att förvissa sig om att
kommunens och föreningens uppfattning om arbetets innehåll överensstämmer och att
det kommuniceras till feriearbetarna av kommunen.
10. Blomsterarrangemang - De nya tunnorna har fått många positiva kommentarer.
11. Friskis och Svettis – Vid ett tillfälle deltog 129 motionärer, morgonaktiviteter måndag
till fredag i parken, med stort antal deltagare från hela Tjörn. Håkan J talar med
kommittén för ytterligare uppdatering.
12. Jetfloat – Tobias meddelar att badkommitté planerar att flytta den från badviken tidigt
under hösten, samt att man avser att lägga den på land.

13. Övriga frågor:
-

Cykelställ - Nytt cykelställ vid parken. Behövs ytterligare 1 vid badplatsen
Ryttarholmen.. Diskuteras till våren.
Renhållning badviken - Det behövs 3 soptunnor som töms 5 dagar i veckan i
badviken. Viktigt att föreningen bevakar detta till nästa säsong och kontaktar
kommunen om det behövs.
Informationsskylt(ar) – Placering och innehåll diskuterades. Håkan J har kontakt med
leverantör, jobbar vidare.
Boule och Tennis – kommittén måste själv ta ansvar för att lämna information till
redaktörerna när det är dags att få ut något om det. Detta gäller alla kommittéer.
Badstegar – Listan har sänts ut till ansvariga. Håkan J försöker finna bra leverantör
av badstegar och reservdelar, kollar även med kommunen,
Hastighetsbegränsningar – ljustavla –förslag har kommit från en medlem. Beslöts att
Tobias talar med kommun och vägverk hur farten kan begränsas.

14. Ordföranden återkommer om ny tid till nästa möte.
15. Möte avslutas

_______________________________ ___________________________
Håkan Johnsson
Håkan Hilmersson
_____________________________
Tobias Hålldén (just)

	
  

