VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2010.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2010.
Under året har vi haft 279 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft 10 st.
protokollsförda sammanträden förutom årsmötet, samt ett sommarmöte dit
allmänheten var inbjuden.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Gösta Eek
vice ordförande
Paula Johansson-Everall kassör
Susanne Lönnstig
sekreterare
Gösta Andersson
Svante Haglund
Jan-Anders Andersson d.y. tom. 15 juni

Tobias Hålldén
Annika Krusell
Ulrika Johansson
Thomas von Sydow
Robert Bergfeldt
Birgitta Kjellgren

Revisorer
Inga-Britt Johansson
Claes Oleander

Suppleanter
Carolina Färdigh
Jan-Anders Andersson

Även under 2010 har föreningen varit utan ordförande, så uppdraget har
alternerats inom styrelsen på våra möten.
Gösta Andersson har tjänstgjort som kontaktperson för styrelsen ut mot
allmänhet och myndigheter.

Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer:
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Ledamot i museiföreningens styrelse
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vindkraftskommitté (aktiveras av styrelsen vid behov)
Samhällets dags kommitté
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommitté
Flaggkommitté
Defibrillatorkommitté
Bibliotekskommitté

Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och
övriga medlemmar har uträttat under året 2010:


Pelle Stavfeldt besökte oss på årsmötet och höll ett uppskattat
föredrag om Klädesholmen på 1860- talet.



Samhällsföreningen har i början av året tagit över ansvaret för
biblioteket från Tjörns kommun och vi har kunnat hålla öppet
tack vare frivilliga krafter fyra dagar i veckan.



”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten hela året, fyra dagar i veckan i samband med att
biblioteket varit öppet.



Vi har anordnat en allmän städdag den 15 maj med bra
uppslutning från de flesta bostadsområden på ön.

 Bibliotekskommittén har anordnat ett föredrag den 29 maj, där
Ingemar Johansson berättade om sin far Rune Johansson och
hans livsgärning.


Föreningen var även medarrangör vid Sillens dag den 6 juni,
där vi bl.a. sålde T-shirts med föreningens logga på.

Dessa var skänkta av familjen Technau och avkastningen
möjliggjorde inköp av en bänk med tillhörande bord som vi
placerade i badet. Resterande pengar kommer att användas till
inköp av lekmaterial och annat som våra barn får nytta av.


Anordnat ett midsommarfirande i parken med sedvanlig dans
kring stången samt försäljning av lotter m.m. 960 betalande
personer besökte en solig tillställning. (Alla barn under 14 år
gick in gratis)



Vi har anordnat och bekostat en simskola, som även öns Röda
korskrets och Norra hamnföreningen lämnat ett bidrag till.
45 barn var inskrivna.

 Samhällets dag genomfördes lördagen den 3 juli med
sedvanliga inslag och mycket folk i rörelse.
 Genom föreningens försorg och stort nedlagt arbete av Gösta
Eek, så har vi kunnat erbjuda våra medlemmar ett mycket
förmånligt elavtal.
 Sett till att det varit möjligt att under ordnade former gympa i
parken under sommaren. Detta arrangemang kunde tack vare
Gunilla Almgren ”Friskis & Svettis” genomföras. Inte mindre
än 80- 100 personer deltog per tillfälle, ett imponerande antal.
 Biblioteksgruppen har presenterat flera omtyckta och
välbesökta utställningar under året.
 Vi har installerat en ny varmvattenberedare samt köpt en ny
dator med tillhörande bredband.
 Satt upp julgran vid torget och vid affären.
Till Er alla som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som vi
anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK!
Klädesholmen 2011-01-31
Styrelsen

