Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 8
februari 2005

Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Mathias Färdigh och Krister Malander.
Sören Johansson, valberedningens sammankallande pkt 4.
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Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.
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Mathias Färdigh utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom frågor som behandlats vid förra sammanträdet.
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Inför årsmötet den 26 februari 2005

Kassören informerar om att antalet medlemmar i Klädesholmens Samhällsförening nu uppgår
till 306. Medlemsantalet är därmed för första gången över 300.
Styrelsen beslutar efter en genomgång att godkänna verksamhetsberättelsen för 2004 att
föredras för årsmötet den 26 februari 2005.
Styrelsen beslutar vidare att förelägga årsmötet förslag till en höjning av medlemsavgiften.
Förslaget innebär att medlemsavgiften för medlem familj höjs från 75 till 100 kronor och för
medlem enskild från 40 till 50 kronor.
Styrelsen beslutar avslutningsvis att förelägga årsmötet ett förslag avseende
Samhällsföreningens yttrande till Tjörns kommun rörande riktlinjer inför kommunens
planarbete. Om årsmötet godkänner förslaget kommer det att redovisas för magasinsägarna
enligt särskild kallelse vid det avslutande sammanträdet den 12 mars 2005 kl 09.00 i
Klädesholmens Församlingshem. Styrelsen beslutar också att kalla styrelsen för
Klädesholmens Vägförening till detta möte. Krister Malander och Gösta Andersson deltar inte
i detta beslut.

Årsmötet i Klädesholmens Samhällsförening äger rum lördagen den 26 februari 2005. Det
inleds kl 14.00 i KIF där vi kommer att inviga vårt nya bibliotek. Årsmötesförhandlingarna
kommer därefter att fortsätta i Klädesholmens Församlingshem där det som vanligt bjuds på
kaffe och tårta. Den som så önskar kommer att få hjälp med transporten från KIF till
Församlingshemmet. Styrelsen samlas redan kl 13 samma dag i Församlingshemmet.
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Inför Vägförenings årsmöte

Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening har fört samtal med styrelsen för
Klädesholmens Vägföreningen rörande ett eventuellt överförande av ansvaret för de allmänna
grönytorna på Klädesholmen från Samhällsföreningen till Vägföreningen. Ett sådant
överförande kräver en förrättning och en sådan förrättning planeras nu.
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Feriepraktikant

Styrelsen beslutar att anta kommunens erbjudande om feriepraktikant för gräsklippning mm
under förutsättning att arbetsgivaransvaret kan lösas

7

SWOT-analysen

Klädesholmen igår i SISU-projektet - Small Islands for Survival and Understanding tillsammans med ett stort antal öar i Finland, Skottland, Estland och Sverige där också
Marstrand, Dyrön, Kalvsund, Köpstadsö och Asperö ingår.
Inom ramen för det projektet skall en sk SWOT-analys - en analys över styrka, svagheter och
hot när det gäller vårt samhälles utveckling - genomföras. Analysen skall behandla områdena
befolkning, utbildning, ekonomi, infrastruktur, service och miljö.
Mathias Färdigh redovisade för styrelsen hur arbetet kommer att läggas upp. Analysen skall
vara klar den 15 april och från styrelsen arbetar en grupp bestående av Mathias Färdigh,
sammankallande, Bert Olsson, Gösta Andersson och Håkan Kristiansson. Ett förslag till
analys kommer att föredras och justeras vid styrelsens sammanträde den 16 mars 2005.
Ett bidrag på 20 000 kr utgår till Klädesholmens Samhällsförening för medverkan i SISUprojektet. Bidraget är avsett att täcka de kostnader Samhällsföreningen har med anledning av
projektet och en noggrann bokföring av sammanträden, tider, medverkande m m skall föras
och lämnas till projektets ledning som förlagts till stadsdelsförvaltning Styrsö, Göteborgs
Stad.
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Simskolan

Klädesholmens Samhällsförening kommer även i år att anordna simskola. Lars-Erik Fält
kommer att introducera Mats Wastegård som kommer att ta över ansvaret för arrangemangen
kring simskoleverksamheten.
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Vårens sammanträden

Sedan flera styrelsemedlemmar anmält svårigheter att närvara vid styrelsesammanträden på
tisdagar beslutar styrelsen ändra tidigare beslut och förlägga styrelsesammanträdena på
onsdagar.
Styrelsen i Klädesholmens Samhällsförening kommer därmed att sammanträda under
vårterminen 2005
onsdagen den 16 mars,
onsdagen den 13 april,
onsdagen den 18 maj, och
onsdagen den 15 juni.
Samtliga möten äger rum kl 18.30 på KIF.

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Mathias Färdigh

Ordföranden

