Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens konstituerande styrelsemöte
onsdagen den 17 mars 2010 kl. 1830.

Närvarande:

Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson, d.y.
Gösta Eek
Svante Haglund
Ulrika Johansson
Robert Bergfeldt
Tobias Hålldén
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Thomas von Sydow

Frånvarande:

Annika Krusell och Birgitta Kjellgren har anmält förhinder.

1

Mötet öppnades av Gösta A som hälsade alla välkomna och speciellt de nya ledamöterna
Ulrika och Robert.

2

Till mötes ordförande valdes Gösta A, till mötes sekreterare valdes Susanne och till justerare
valdes Ulrika. Styrelsen presenterade sig kort inför varandra.

3

Till vice ordförande i styrelsen valdes Gösta Eek, till kassör valdes Paula Johansson Everall
samt till sekreterare valdes Susanne Lönnstig.

4

Till att teckna styrelsen var för sig valdes vice ordförande Gösta Eek samt kassör Paula
Johansson Everall

5

Till styrelsens kontaktperson valdes Gösta Andersson.

6

Kallelse till styrelsemöten kommer i fortsättningen att skickas ut av Susanne minst en vecka
innan styrelsemötet. Tänk på att i god tid anmäla om ni vill ta upp något på agendan.
Det är viktigt att anmäla om ni inte har möjlighet att delta på styrelsemöten.
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7

Kommande möten, plats KIF, tid 18,30 om inget annat anges, ordförande ansvarar för ev
förtäring.
27 april
Ordförande Jan-Anders
25 maj
Ordförande Robert
15 juni
Ordförande Gösta E
3 augusti
Ordförande Svante
7 augusti
Sommarmöte, allmänt medlemsmöte, Röda Korset, kl. 1500-1700

8

Våren och sommarens aktiviteter:
15 maj
Städdag
6 juni
Sillens dag
25 juni
Midsommarfirande i parken
3 juli
Samhällets dag
juli/augusti
Simskola

9

Under övriga frågor diskuterades att eventuellt i framtiden lägga sommarmötet samma dag
som städdagen.
Fråga från Affärsföreningen om att få lägga ut protokoll m.m. på Klädesholmens officiella
hemsida godkändes.
Säkerhetsskåpet vid Bojen slängs på städdagen.
Biblioteket har städdag och eventuell ommöblering lördagen den 27 mars.

10 Mötet avslutas och Gösta A tackar alla för visat intresse.

Klädesholmen 18 mars 2010
Ordförande

___________________________
Gösta Andersson

Justerare

Vid protokollet

____________________________
Ulrika Johansson.

______________________
Susanne Lönnstig
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Utestående punkter Samhällsföreningen Klädesholmen 2009/2010
Tobias - undersöker frågan om sötvattendusch på badviken

Gösta A – ser över prisbilden för simskolan inför sommaren 2010

Midsommarfirandet – en eventuell prishöjning av entrén bör diskuteras. Ett anslag vid entrén
som tydliggör hur intäkterna från midsommarfirandet används

Paula - ta hänsyn till eventuella underhållskostnader för Sillebua i kommande budget

Susanne – kontakta kultursekreteraren för mer detaljerad information om vad huvudbiblioteket
kan stötta med.

Gösta A – placering av helikopterplattan
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