Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemötet måndag 19 januari 2015, Allaktivitetshuset.

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

1. Vice ordförande Gösta Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes Lisa Holvik.
3. Mötesprotokoll från styrelsemötet den 141204 gicks igenom, godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi som redovisades av Paula, är fortsatt god. Bokslutet är under
färdigställande.
5. Efter samtal beslöts följande punkter avseende förestående årsmöte:




Tidpunkten för årsmötet flyttas till den 21 februari klockan 15:00 på
församlingshemmet.
Styrelsen skall vara på plats redan klockan 13:45 för färdigställande av lokal och fika.
Styrelsen föreslår att för verksamhetsåret skall följande nivåer på arvode utgå;
o Ordförande
975:-/år
o Sekreterare
500:-/år
o Kassör
2 200:-/år





Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs 100:-/familj och 50:/enskild person.
Ordförandens förslag till Verksamhetsberättelse genomgicks och efter smärre
korrigerar beslöts att förelägga årsmötet denna för beslut.
Följande datum föreslogs avseende
o Städdag
lördagen 16/5 klockan 9:00
o Stort Info möte
lördagen 16/5 klockan 15:00
o Sillens Dag
lördagen 6/6
o Midsommarafton i parken
fredagen 19/6 klockan 15:00
o Samhällets Dag
lördagen 4/7

6. Hemsidan. Arbetet med en ny layout har nu satts igång. Ordföranden är ansvarig utgivare
och avgör därmed vad som skall publiceras på hemsidan. I dennes frånvaro äger vice
ordförande, Gösta Andersson, rätten att publicera på hemsidan. Fler kort önskas till
hemsidan. Kalendern skall successivt uppdateras.
7. Affärsföreningen. Inget nytt att rapportera. Affärsföreningens styrelse har möte nu på
måndag. Lämnar info till Gösta om deras medverkan på årsmötet.
8. Broschyr








A3 som falsas/viks ner till en hanterbar storlek med tryck på fram och baksida.
Vid beställning av 5 000 ex blir kostnaden 11 500 kronor inkl moms.
Beslöts att gå vidare med det förslag som framtagits av Anders Schedwin.
En kommitté bestående av ordföranden, Lisa och Frank Holvik samt Sven-Inge
Karlsson utsågs. Deras uppgift är att se över texter och bilder för att därefter
förelägga sitt förslag till styrelsen.
Önskemål finns från styrelsen att samordning bör ske med ”Samhällets Dag broschyr”
Kommittén ska även ta ställning till behovet av QR-kod på broschyren. Detta bland
annat för att kunna erhålla broschyren på olika språk.

9. Informationsskylt.




Samma kommitté som valdes på punkt 8 ovan har även ansvaret för att se över och
lämna förslag till styrelsen avseende skylt som kommit från Fender Media.
QR-kod bör finnas på skylten så att besökande lätt kan ta med sig kartan i mobilen
under sin vistelse på Klädesholmen.
Kommittén skall se över frågan huruvida alla gator skall finnas med på kartan. Gator
som inte är framkomliga med bil skall eventuellt ”streckas” och benämnas gångvägar.

10. Fiberföreningen. Förfrågan till fastighetsägare på Klädesholmen har gått ut (till dem vars
mailadresser som vi har kännedom om) samt redovisats på hemsida och Facebook. Beslöts
att Sven-Inge försöker få kontakt med ansvariga inom Scanova för att få till ett möte och där
diskuttera praktiska saker samt eventuellt få en prisindikation. Dessutom beslöts att vi skulle

lägga ut en informationsskrift i varje brevlåda på ön och efterhöra intresset för en
fiberanslutning.
11. Övriga frågor







Beslöts att anskaffa en lampa som reagerar på rörelse (rörelsedetektor) för placering
på Allaktivitetshuset. Eventuellt skall uppsättning av rörelsedetektorn ske vid
förestående reparation av handikappliften. Frank Holvik kollar upp läget med Tjörns
kommun vad avser att ta bort liften och istället bygga en ramp.
Sara Everall som städar Allaktivitetshuset ersätts med ett fast belopp av 150:- per
gång om minst 1,5 timmars arbete.
Uppdrogs åt Lisa att komma med förslag till styrelsen om möjlighet att anskaffa
silltunnor/blomlådor, i varierande storlekar, till utsmyckning på vår ö. Vi skall även
pröva att placera ett större blomsterarrangemang på torget där granen brukar stå.
Under vinterhalvåret måste dock denna flyttas till annan lämplig plats.
Förslag till ”Gatupratare” skall utredas vidare. Utformningen måste klara stormar.
Storleken kan även vara avgörande för hur man kan hålla nere kostnaden för nya
utskrifter till ”gatuprataren”..

12. Nästa styrelsemöte planeras till 9/3 2015, kl 18:30.

/Gösta Andersson/

/Lisa Holvik, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

