Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens möte tisdagen den 27 april 2010 kl. 1830.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Tobias Hålldén och Annika Krusell har anmält förhinder.

1

Mötets ordförande, Jan-Anders, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speciellt
välkommet riktades till Birgitta.

2

Till att justera protokollet valdes Gösta Eek

3

Dagordningen godkändes efter nedanstående tillägg:
8. Elavtalet
9. Bohusläns Skärgårdsråd
10.Simskolan
11. Driftsbidrag

4

Föregående mötes protokoll gicks igenom av styrelsen lades till handlingarna efter
nedanstående kommentarer:
Styrelsen noterade att ommöblering på biblioteket blivit till det bättre.
Byte av ordförande på kommande styrelsemöten: Tobias blir ordförande den 25 maj och
Robert blir ordförande den 3 augusti. Svante har anmält förhinder den 3 augusti, och tar
därmed första mötet i höst, ingen datum bestämd ännu.
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5

Information ang tröjorna.
Susanne besökte familjen Technau tillsammans med Anne Björkman och Lisa Holvik för att se
de första tröjorna med tryck. Allt såg mycket bra ut. Susanne kontaktar Anne för att ev
beställa herrtröjor. Försäljningen startar på Sillens dag och sköts av Samhällsföreningen.
Technau bjuds in till Samhällsföreningens möte den 3 augusti för en utvärdering och en
diskussion om hur en eventuell fortsättning kan se ut. I första hand skall den vinst som görs
gå till upprustning av badviken, t.ex nytt bord.
Loggan ägs av Samhällsföreningen.

6

Sommarmötet.
Gösta Eek tar ordförandeskapet på sommarmötet. En inbjudan görs på samhällsföreningens
möte den 15 juni, där t. ex information ang elavtal, regler för sjöbodar och vad som hänt sen
sist kan ingå som informationspunkter.

7

Städdagen 15 maj.
Gösta A kontaktar kommunen och beställer containrar. Gösta A kontaktar Tobias H och Jan
Levin för att höra om de har möjlighet att köra o lasta skräp med trucken. Paula lämnar över
prisuppgifter och kontaktperson hos kommunen till Gösta A.
Susanne kopierar upp informationslappen om städdagen. Styrelsemedlemmarna hjälps åt
med att dela ut lapparna. Lapparna finns tillgängliga hos Susanne där det även finns en lista
över olika områden att dela ut till. Lapparna bör vara utdelade senast lördagen den 8 maj.
Styrelsen hoppas på ett lika stort och aktivt deltagande som förra året.

8

Elavtalet.
Det elavtal som nu finns går ut under hösten. Hyreshusen på Rytterholmen kommer att
kunna ansluta till det nya avtalet. Gösta Eek kontaktar några olika elleverantörer för
offertinlämning. Gösta E presenterar de förslagen på mötet den 15 juni. Då beslutas även hur
fortsättningen med arbete o information till fastighetsägare och hyresgäster skall ske.

9

Bohusläns Skärgårdsråd
Gösta A samt Jan-Anders Andersson, d.ä., deltog och noterade att mötet var något minde
besökt i år än tidigare. Ämnen som bl. a. diskuterades var turismen, fastighetsskatten, boplikt
och fiske. Sammanfattningsvis var det ett bra möte

10 Simskolan
Gösta A kontaktar Matilda Gottlander och Lisa Kristiansen för att driva simskolan sommaren
2010. Matilda är utbildad siminstruktör. Samma ersättning som tidigare år utgår till
siminstruktörerna. Gösta A presenterar ett förslag till avgifter för elever i simskolan på nästa
möte, 25 maj.
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11 Driftsbidrag
Jan-Anders Andersson, d.y., kontaktar kommunen för att diskutera underhåll o skötsel av de
kommunalt ägda toaletterna i Allaktivitetshuset.
Gösta A ansöker om driftsbidrag till nytt värmesystem i källaren på Allaktivitetshuset.
12 Övriga frågor
Styrelsen godkände fråga från Klädesholmens Skola Ideell Förening, via Paula, om tillstånd att
anordna ett lotteri i samband med midsommardagen.
Nästa möte 25 maj – Susanne ansvarar för att kommittéansvariga från Sillens Dag,
Samhällets Dag samt Midsommar bjuds in.
På Klädesholmen finns två anslagstavlor i form av kartor, de visar inte rätt information.
Kommunen kommer inom kort att sätta upp nya.
Jan-Anders Andersson, d.y., meddelar att de flyttar den 15 juni till Höviksnäs. Längtan efter
liten stuga blir för stor.
13 Ordförande Jan-Anders tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

Klädesholmen 28 april 2010
Ordförande

___________________________
Jan-Anders Andersson d.y.

Justerare

Vid protokollet

___________________________
Gösta Eek

_______________________
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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