Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsförenings styrelsemöte onsdagen den 12
juni kl. 1830 i Allaktivitetshuset.

Närvarande

Håkan Johnsson
Gösta Eek
Susanne Lönnstig
Håkan Hilmersson
Annika Krusell
Gösta Andersson
Tobias Hålldén
Ingela Wastegård (punkt 1-5)

Gäster

Lennart Strandner
Göte Björkdahl

Frånvarande

Paula Johansson
Thomas von Sydow
Robert Bergfeldt
Lisa Holvik

1
Mötet öppnas
Håkan (ordf) öppnade mötet och hälsade alla välkomna och speciellt inbjudna gäster
2
Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Susanne
3
Val av justerare
Till justerare för protokollet valdes Håkan Hilmersson
4
Föregående mötes protokoll, 2013-04-23
Städdagen fungerade bra. Informationsmötet var också bra, ca 40 deltagare. Kylen är
igång igen med Angela Liljenberg, Klädesholmen, som restaurangchef. Sillens dag, något
sämre intäkter än förra året för Samhällsföreningens hjul. Ambition att sillhjulet och
chockladhjulet står tillsammans nästa år. Påskvagan tändes vid 21-tiden trots
eldningsförbud. Polinsanmälan gjord. Ett partytält inköp, 6x3m. Tobias får i uppdrag att
köpa in ytterligare ett tält, ca 3x3m, meddela pris till styrelsen innan inköp. Anslagstavlorna

ser bättre ut. Bra om vi alla hjälper till med rensning av inaktuella lappar. Boulebanan
nästan klar. Krukplaneringarna klara. Protokollet lades till handlingarna.
5
Information och diskussion med kommitté Samhällets Dag
Lennart och Göte redogjorde för Samhällets Dag. Annika Andersson, förhindrad. Bröd till
Samhällets Dag är viktigt, bra om alla som har möjlighet hjälper till att baka eller skänka
köpebröd. Lämnas kvällen innan i Allaktivitetshuset. En reporter från radio Bohuslän
kommer hit. Diskussion om betydelsen av Samhällets Dag gentemot Sillens Dag.
Styrelsen konstaterade att dessa dagar skiljer sig åt då Samhällets Dag är mer
”hemvändar dag” och Sillens Dag, Tjörns nationaldag. Dock bör diskussionen hållas
levande då nya förutsättningar kan komma. Håkan Johnsson håller inledningstalet. Ett
antal sponsorer är klara, räcker till broschyren och en flyer med karta. Nytt tryckeri och
hjälp med layout har gjort att kostnaden har halverats jämfört förra året. Samhällets Dag
har köpt in tre olika vykort som skall säljas på Samhällets Dag, och sedan till Bojen,
SaltoSill m.m.
6
Föreningens ekonomi, Paula J
Paula förhindrad, men meddelat Håkan status på de aktiviteter som genomförts. Ca 200
hushåll har betalat årsavgiften för 2013. Punkten kommer att vara återkommande på
kommande styrelsemöten.
7
Midsommar, Paula J
Allt under kontroll, delar av bibliotekskommitén hjälper till med organisationen. Någon form
av annan vinstpinne till hjulen behövs. Alla tips välkomna.
8
Simskola
Två simskolelärare är engagerade, en ansvarig och en assistent, båda behöriga.
Information finns på anslagstavlorna. Lönefrågan kommer att tas upp på ett möte i
Skärhamn, Håkan J, deltar. Återkommer i mail till styrelsen för beslut om lönenivån.
Samarbete med feriearbetare som förbereder badplatsen dagligen innan simskolan
startar.
9
Jet Float, Draken, status Tobias
Placeras mellan bryggorna en bit ut. Allt enligt plan. Tobias håller fortsatt kontakt och
samordnar. Eventuell sjösättning midsommarveckan. Simskolan får uppdraget att namnge
Jet Floaten.
10

Påskvagan och inbjudan av Västra o Norra Hamnföreningen till
Höstmöte
Med hänsyn till årets händelser kring påskvagan bör en kommitté från Samhällsföreningen
tillsättas. En dialog mellan kommittén och Västra Hamnföreningen viktig.

11
Elavtal, Gösta E
Tom Lundgren tar in olika offerter, granskar och jämför. Gösta E pratar med Fortum.
Dagens avtal löper ut 2013-09-30.
12
Aktiviteter för sommararbetare
Gösta E är ansvarig arbetsledare. Ersättare behövs 10-17 juli.

13
Tradjazz, arrangemang Robert
Punkten flyttas till nästa möte. Robert och Håkan J har pratat Kylen och SaltoSill, stort
intresse finns.
14
Övriga frågor
Boken Husen på holmen - diskussion kring en eventuell uppdatering. Håkan H
undersöker.
Fartbegränsning/Bullerskydd på Strandgatan - Boende på Strandgatan har fått brev
från Trafikverket där de erbjuder sig att subventionera fönsterbyte för att dämpa
bullernivån. Accepterar boende erbjudandet så kan man inte i efterhand klaga på buller.
Dock bör fokus ligga på säkerheten och minskad hastighet. Susanne pratar med boende
på Strandgatan om gemensamt brev till Trafikverket.
Lås Allaktivitetshuset - Tackar Håkan H för prisuppgifter ang kodlås. En nyckel till
samtliga dörrar. Nyckellista upprättas. Gösta A och Håkan J ansvarar.
Försäkring - Thomas meddelar via mail att Samhällsföreningen har ett fullgott
försäkringsskydd ang Jet Float, Draken.
Utvärdering Sillens Dag - Enkät som fylldes i av styrelsen och lämnas in av Håkan J
Simskola möte Skärhamn - Håkan J deltar i mötet
Email - Håkan J agerar
Info brev/tack/engagemang - se ovan ang email
Framtida styrelsemöte - tas upp på nästa möte
Badplatsen - Gösta A ber kommunen ta bort grinden från östra ingången. Sparas om det
behövs återställa.
15
Nästa möte
Västra och Norra hamnföreningarna bör bjudas in till Samhällsföreningens styrelsemöte
under hösten. Håkan J kontaktar hamnföreningarna.
Planera resten av årets möten.
Näst möte måndagen den 2 september kl. 1830, KIF

Klädesholmen 12 juni 2013

Ordförande
Håkan Johnsson

Sekreterare
Susanne Lönnstig

Justerare
Håkan Hilmersson

