VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2012.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2012.
Under året har vi haft 304 hushåll som medlemmar, styrelsen har haft 6 st.
protokollförda sammanträden förutom årsmötet, dessutom har vi anordnat ett
sommarmöte för allmänheten.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Gösta Eek (vice ordförande)
Paula Johansson-Everall (kassör)
Gösta Andersson
Ingela Wastegård (sekreterare)
Thomas von Sydow
Tobias Hålldén

Annika Krusell
Joakim Andersson
Håkan Johnsson
Robert Bergfeldt
Susanne Lönnstig
Håkan Bergstam

Revisorer
Inga-Britt Johansson
Claes Oleander

Suppleanter
Carolina Färdigh
Jan-Anders Andersson

Föreningen har även under 2012 varit utan ordförande, därför har
medlemmarna i styrelsen turats om att sitta som ordförande vid våra
styrelsemöten.
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
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Flaggkommitté
Defibrillatorkommitté
Bibliotekskommitté
Här följer några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga
medlemmar har uträttat under året 2012:


På årsmötet visade Olle Sandahl gamla fina bilder från Klädesholmen i
forna dagar.



Samhällsföreningen har under året kunnat hålla biblioteket öppet tack
vare frivilliga krafter fyra dagar i veckan. Biblioteket har även fått en
”ansiktslyftning” tack vare Frank Holvik som ansvarat för målning av
väggar och montage av nya bokhyllor.



”Gymmet” i allaktivitetshusets källarvåning har varit öppet för
allmänheten under hela året, fyra dagar i veckan i samband med att
biblioteket varit öppet. Där har vi också installerad en ny luftvärmepump.



Anordnat en allmän städdag den 19 maj med bra uppslutning från de
flesta bostadsområden på ön.

 Vi har haft ett sedvanligt stormöte med god uppslutning i
Rödakorslokalen lördagen den 19 maj.
 Föreningen var även medarrangör vid Sillens dag den 6 juni, vi ansvarade
för två spelhjul.


Anordnat midsommarfirande i parken, med dans kring stången samt
försäljning av lotter, kaffe m.m. ca.700 betalande personer besökte en
solig tillställning. (Alla barn under 14 år gick in gratis)



Vi har anordnat och bekostat en simskola som även Klädesholmens Röda
korskrets, Norra och Västra hamn- föreningarna lämnat bidrag till.
27 barn var inskrivna.

 Samhällets dag genomfördes lördagen den 7 juli med sedvanliga inslag
och mycket folk i rörelse.
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 Sett till att det varit möjligt att under ordnade former gympa i parken
under storsemestern. Detta arrangemang kunde tack vare Gunilla
Almgren, Marianne Alexandersson och Jan-Ove Nilsson genomföras. Inte
mindre än 80- 120 personer från hela Tjörn deltog vid varje tillfälle, ett
imponerande antal.
 Biblioteksgruppen har presenterat flera omtyckta och välbesökta
utställningar under året, såsom utställningen om fiskebåten Zaron från
Dyrön, två konstutställningar under hösten av konstnärerna
Greta Sandahl och Nen Arnell. Dessutom har de anordnat tillsammans
med kommunen en datakurs som hette ”Digidel” riktad till mogen
ungdom.
Författaren Anders Kjällgård har också haft ett föredrag om öar i världen.
 Varje söndagskväll under hela året har det utgått från allaktivitetshuset
ett gäng motions löpare främst män, men även en hel del promenerande
damer.
 Satt upp en julgran vid affären.
 Bekostat flera nya badstegar. Köpt in en ny stor plastflotte till badviken
en sk. Jet float ”Draken” förhoppningsvis att detta blir ett positivt inslag
för våra barn o ungdomar när badsäsongen startar 2013.
 Sänt in skrivelse till kommunen och påtalat problemet med dåligt vatten.
 Sänt in skrivelse till kommunen och uttalat att vi är positiva till att
restaurang KYLEN fortsätter sin verksamhet.
 Boden i badviken har fräschats upp med nytt tak och golv pga.
mögelangrepp. Kommunen har gjort och bekostat detta, vi har målat det
som behövts förnyas.
 Påtalat problemen via affischer här på ön samt på vår hemsida med
anledning av sabotage på bildäck, samt uppmanat allmänheten att vara
uppmärksamma.
Till Er alla som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som vi
anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK!
Styrelsen
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