Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 11/2 2003
Närvarande: Bert Olsson, Lennart Olsson, Greta Axelsson, Ann Charlotte Norrås, Gösta
Andersson, Krister Malander, Jan-Ove Nilsson

1

Ordförande Bert Olsson förklarade mötet öppnat.

2

Justerare : Krister Malander

3

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades utan tillägg.

4

Rapport från Bert Olssons beredningssammanträde med Jan Bergkvist.
Bert redovisade vad fastighetskatteutredningen arbetar med:
direktiv
klart december 2003
vida befogenheter att ställa förslag
Jan Bergkvist fick också information om
särskilda förhållanden på Klädesholmen
Norgemodellen (lägesoberoende, endast storlek o ålder avgör)
Karl Frithiofssons modellförslag (taxvärde sätts endast vid köp)
Bergkvist är intresserad av fortsatt diskussion.
Beslut: Samhällsföreningens styrelse bjuder in Jan Bergkvist till ett
styrelsemöte i april eller maj.

5

Årsberättelsen
Bert Olsson redovisade förslag till innehåll.
Beslut: Styrelsen godkände innehållet.

6

Ekonomisk årsredovisning
Jan-Ove Nilsson redovisade resultaträkning för 2002.
Beslut: Styrelsen godkände redovisningen.

7

Årmötet
Hålls lördag den 22 februari i Församlingshemmet.
Förslag att anlita Sven Yrvind som kan berätta om sina seglingsäventyr.
Beslut: Styrelsen beslöt att Bert Olsson bekräftar till Sven Yrvind att vi önskar
hans medverkan och att arvode betalas.
Jan-Ove Nilsson beställer kaffebröd på Bojen. Styrelsen noterar med ett stort
tack att Krister Malander står för kaffet.

8

Brev från Britt Louise Pettersson
I brevet ombeds styrelsen avge yttrande om arrende av parkeringsplats. Vid
diskussion konstateras att enskild parkering på vägföreningens vägområde inte
kan avgöras av styrelsen men att parkeringsfrågorna ändå behöver studeras.
Beslut: Skrivelsen behandlas inte av samhällsföreningen eftersom den berör ett
enskilt ärende.
Däremot får ordföranden i uppgift att initiera ett möte med Vägföreningen med
avsikt att diskutera möjligheterna till parkeringsplatsupplåtelser.

9

Postliden och lastbilstrafik
Sedan Postliden breddats kan större bilar köra upp för att fastna högre upp vid
infarten till Klockarberget. Varnings- eller förbudsskylt behövs.
Beslut: Styrelsen ger Gösta Andersson i uppgift att ta med frågan till
Vägföreningen.

10

Nästa möte
Tisdag den 18 mars 2003 kl. 18.30 på KIF. Korta rutinärenden, därefter ägnas
mötet i huvudsak till genomgång av ” Boende, byggande och planfrågor”

11

Avslutning
Ordföranden tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Krister Malander

