Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
måndagen den 16/10 2000

Närvarande: Bert Olsson, Ingela Wastegård, Erland Berntsson, Lasse Fält, Mats Berntsson,
Stefan Krusell, Annika Andersson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Mats Berntsson

3.

Föregående protokoll gicks igenom.

4.

Mötet med Hem- El lördagen den 14/10 fick 35 intressenter att närvara när Anna
Roos, försäljningsansvarig för region Väst, presenterade offerten från Hem-El.
Anna Roos kommer att skicka ut ett erbjudande till samtliga hushåll på ön, där
var och en får ta ställning till detta erbjudande. Offerten som angav ett pris på
16.1 öre per KWh utgick den 15/10 och nytt pris kommer att vara 17.1 öre/KWh

5.

Broschyren över Klädesholmen som året-runt samhälle med stor livskvalité, är
på gång och sponsras bland annat av Novum Grafiska.

6.

Bert Olsson informerade om mötet med skärgårdsrådet den 17/9, där ekonomi
och en ansträngd budget besvärar rådet. Skärgårdsmarknaden i Smögen den 8/7
lockade många besökare.
Ett remissvar författat av Margareta Florén, till ett betänkande från
miljörådsberedningen ”Levande skärgård” presenterades.

7.

Bert Olsson informerade om Skärgårdsforum

8.

Bert Olsson informerade om Glesbygdsverket, där en diskussion om boendeplikt
pågår. Olika förslag är under diskussion, där Norge har en modell som
undersöks.

9.

Bert Olsson informerade om Framtidsseminariet, där flera parallella
diskussioner förs i syfte att via lobbying, påverka våra politiker i
vindkraftsfrågan och fastighetstaxeringen. En diskussion pågår även här i
frågan om ja eller nej till boendeplikt.

10.

Ett bidrag till simskolan från SVC är på väg.

11.

Övriga frågor:
- Styrelsen tagit del av brevväxling från Claes Jacobsson.
- Styrelsen tagit del av brevväxling från Olle Nordström.
- Framställan görs till vägföreningen om parkering vid Jungfruvik.
- Julgranen på torget reses den 9/12.
- Ber kontaktar vägverket angående skiss till rondell.
- Röda korset skall ha betalt för samhällsföreningens utnyttjande av lokalen.

12

Nästa möte är daterat till tisdagen den 5/12 kl 1900 på KIF

13.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Mats Berntsson
Justerare

