Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemötet måndag 4 december 2014, Allaktivitetshuset KIF

Närvarande:
Håkan Johnsson, ordf
Gösta Andersson
Paula Johansson Everall
Lisa Holvik
Tobias Hålldén
Sven-Inge Karlsson
Susanne Lönnstig
Frånvarande:
Robert Bergfeldt
Håkan Hilmersson
Annika Krusell
Katarina Holmqvist
Kerstin Brandeby
Thomas von Sydow

1. Ordförande Håkan Johnsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Sven-Inge Karlsson
3. Till justerare valdes Paula Johansson Everall
4. Mötesprotokoll från styrelsemöte den 141021 gicks igenom, godkändes och lades därefter
till handlingarna.
5. Föreningens ekonomi redovisades av Paula, är fortsatt god. Beslöts att placera
föreningens likviditet i ett placeringskonto med 200 Tkr på 3 månaders bindningstid och ett
placeringskonto med 250 Tkr på 6 månader.
6. Lisa informerade om olika aktiviteter inför vintern.



De små granarna är på plats.
Den stora granen på torget restes med en hel del trevliga aktiviteter som vinsthjul,
glögg m.m.

7. Hemsidan. Denna är under process. Marcus A utvecklar den och Tomas K kommer
därefter att ansvara för dess administration.

8. Affärsföreningen. Bokslutet har avlämnats till ICA för analys inför beslut om fortsatt drift
från deras sida. Utredning pågår om ny föreståndare. Man undersöker behovet av nya frysar,
diskar etc. Monica slutar 30/4 2015.
9. Övriga frågor;








Tobias informerade om aktuellt läge vad avser fiberföreningen. Istället för en lokal
fiberförening ska det utredas huruvida Scanova skulle kunna agera som
marknadsaktör för själva fibernätet.
Beslöts att anskaffa nya möbler till Gymmet och samtidigt kassera gamla utslitna.
Vad gäller handikappliften så utreds frågan ytterligare.
Nya historiska böcker har inköpts till biblioteket.
Ny Info skylt till vändplanen ska anskaffas. Flera berörda parter är tillfrågade.
Det kommer att bli ”flykting-boende” i skolan och förskolan. Detta gäller för familjer
som fått permanent uppehållstillstånd. Birgitta Harberg, Tjörns Socialförvaltning, är
ansvarig i denna fråga.

10. Nästa styrelsemöte planeras till 19/1 2015, kl 18:30. Beslöt att GA bokar lördagen den
28/2 kl 15 på Församlingshemmet för ordinarie årsmöte.
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