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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2009.
Styrelsen vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2009:
Under året har 288 hushåll varit medlemmar i föreningen. Styrelsen har haft 7 st.
protokollförda sammanträden förutom årsmötet, och dess sammansättning har
varit följande:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Lennart Olsson
Paula Johansson-Everall, kassör
Gösta Andersson
Mathias Färdigh
Svante Haglund
Jan-Anders Andersson d.y.
Vakant plats

Tobias Hålldén
Gösta Eek
Susanne Lönnstig, sekreterare
Annika Krusell
Thomas von Sydow
Stefan Karlsson

Revisorer
Inga-Britt Johansson
Claes Oleander

Suppleanter
Carolina Färdigh
Jan-Anders Andersson d.ä.

Även under 2009 har föreningen varit utan ordförande, så uppdraget har
alternerats inom styrelsen på våra möten. Dessutom har Gösta Andersson
tjänstgjort som kontaktperson för styrelsen ut mot allmänheten.
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Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer:
Valberedning
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Museiföreningens styrelse
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vindkraftskommitté
Samhällets dags kommitté
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommitté
Simskolekommitté
Flaggkommitté
Defibrillatorkommitté
Biblioteksgruppen

Här kommer ett axplock av vad som hänt i föreningen under året, och där
styrelsen, dess kommittéer samt övriga medlemmar varit delaktiga i:
 Folke Patriksson besökte oss på årsmötet och höll ett uppskattat
föredrag om ”västra Tjörn förr och nu”.
 ”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten sedan i början av april månad fyra dagar i veckan.
 Ordnat med en allmän städdag den 23 maj, med bra uppslutning i
de flesta områden.
 Anordnat midsommarfirandet i Parken med dans kring
midsommarstången och sedvanliga lotterier, ca: 900 betalande
besökare. (Alla barn gick in gratis).
 Organiserat och bekostat simskola och märkestagning här på ön i
samarbete med Röda Korset under sommaren, 63 barn och
ungdomar deltog.
 Föreningen var medarrangör vid Sillens dag den 6 juni.
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 Genomfört Samhällets dag lördagen den 4 juli med sedvanliga
inslag och mycket folk i rörelse.
 Sett till att det varit möjligt att under ordnade former ”gympa” i
parken under sommaren. Detta arrangemang gjordes i samarbete
med Gunilla Almgren ”Friskis & Svettis”. Även här var det många
som deltog.
 Efter påtryckningar från samhällsföreningen så har marken vid
återvinningsstation på Rytterholmen blivit uppsnyggad och
asfalterad.
 Biblioteket har varit öppet fyra dagar i veckan hela året, varav
samhällsföreningen har haft ansvar för tre.
 Flera omtyckta utställningar har presenterats i biblioteket under
året.
 Vi har på frivillig väg rustat upp allaktivitetshuset, dels genom
installation av en luftvärmepump. Dessutom har målningsarbete
utförts både i sammanträdesrummet på övervåningen samt på
grunden utvändigt.
 Vi fick Posten att gå med på, att deras kvarvarande brevlåda här på
ön placerades vid ”Bojen”, och inte som ursprungligt tänkt vid
busshållplatsen nere vid Rytterholmen.

Till Er alla som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som vi
anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK!
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Styrelsen

