Protokoll fört vid årsmöte med Klädesholmens Samhällsförening
lördagen den 24 /2 2001
Närvarande: Samhällsföreningens styrelse, 55 mötesdeltagare samt
Maria Gustavsson från Glesbygdsverket

I följande punkter enligt dagordningen för årsmötet beslöts:
1.

Val av mötesordförande: Sittande, Bert Olsson

2.

Val av mötessekreterare: Sören Johansson

3.

Val av två justeringsmän: Bertil Pettersson och Göte Olsson

4.

Val av två rösträknare:

5.

Fråga om mötet blivit behörigen kallat: Svar Ja.

6.

Fastställande av dagordning: Svar Ja.

7.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och mötet godkände densamma.

8.

Kassarapporten från Sillmuseet lästes upp och godkändes.
Kassarapporten från Samhällsföreningen lästes upp och godkändes.

9.

Revisionsberättelsen från sillmuseet lästes upp och godkändes
Revisionsberättelsen från Samhällsföreningen lästes upp och godkändes

10.

Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2000 bifölls.

11.

Fastställande av årsavgift och arvoden: Oförändrad årsavgift, 75 kr för familj
och 40 kr för enskild. Arvode till Ordförande, kassör och sekreterare 975 kr

12

Val av ordförande: Omval av Bert Olsson

13.

Val av tre styrelseledamöter
samt dito suppleanter

Omval 2 år, Lasse Fält.
Omval 2 år, Mats Berntsson
Nyval 2 år, Christer Malander

Suppleanter:

Omval 2 år, Stefan Krusell
Omval 2 år, Gösta Andersson
Nyval 2 år, Greta Axelsson

Val av två revisorer samt dito
suppleanter

Omval, Katarina Hillberg
Nyval, Yngve Tejder

Suppleanter:

Nyval, Anna Rittri
Nyval, Claes Oleander

14.

Bertil Pettersson och Göte Olsson

15.

Val av ledamöter till valberedning, skärgårdsråd och arbetsgrupper enligt
separat protokoll.

16.

Styrelsen riktar ett Stort Tack för förtjänstfulla insatser till avgående personer ur
styrelse, kommittéer och arbetsgrupper.

17.

Övriga frågor:
- Skärgårdsforum som organisation, arbetar med erfarenhetsutbyte mellan
samhällsföreningar och hjälper till med nybildande av föreningar.
Ann-Sofie Nestor är här samordnare och KSAU agerar styrgrupp.
- Skärgårdsrådet är ett forum som arbetar med befolkningsfrågor, boende,
näringsliv och skattefrågor, vilket är en stor brännande fråga. Bert Olsson
sitter med i styrelsen som IT expert
- På frågan om vattnet på ön, återkommer problemet med lågt vattentryck.
Där en ytterligare orsak kan vara läckage på ledningsnätet.
- Chefstjänstemän från kommunen bjuds in till samhällsföreningens möten i
syfte att klarlägga och svara på frågor om de olika segmenten inom samhället.
- Påskevaga är en för samhället urgammal tradition där barnen stått för arbetet
med insamling och byggande. Våra barn får peppas i denna tradition och
barnen behöver och måste få assistans med tyngre transporter.
- Broschyren över Klädesholmen med året runt boende med
livskvalité som tema, presenterades och skall nu distribueras.
- En kurs i lokal utveckling startar på Tyft. Tjörns kommun vill här skapa
nätverk mellan samhällsföreningarna.
- Bidraget till simskolan på 475 kr från kommunen anses som skamligt. Medel
kan sökas och Birgit Åhs skall grillas i ärendet.
- Tomter för nybyggnation är slut på ön. På förslag borde tomter därför planeras
på Bockholmen.
- Lekplatsen på slasket togs bort av kommunen, men denna ägs av
samhällsföreningen !? Birgit Åhs kommer att kontaktas.
- Vattenläcka kan vara trolig ovanför parken där det rinner oavbrutet. Luckan
vid vattenintaget på Olleshall är också uppbruten och skadad.
- Berget vid svängen in till södra Stenvik är trasigt av sprängning och är en
fara för klättrande små barn. Kommunen är ansvarig för berget.
- Vid den upphandling av villaolja som har utförts presenterades Norsk Hydro
som vinnande leverantör. Kontaktman är Anders Oskarsson på Mossholmen

- I vindkraftsfrågan har nu kommunen i översiktsplanen ÖP -01 och
Länsstyrelsen i två rapporter, sagt nej till etableringar i kustzon och skärgård.
- Skattemyndigheten kommer med sitt beslut om fastighetstaxeringen i Maj.
- Glesbygdsverkets Maria Gustavsson, presenterade en rapport om
flyttmöns ter i glesbygd. Glesbygdsverket jobbar som aktiv lobbyorganisation
till regeringen och belyser vikten av att arbeta med inflyttning till glesbygd.
där alla regioner måste bidraga med utvidgningen av samhället.
Maria visar hur en utflyttning av ungdomar sker i åldern 16-30 och hur
”återvändarna” kommer tillbaka i åldersskiktet 30-64.
Att flytta till glesbygden skärgård, är populärt enlig tillgänglig statistik, där
livskvalité har ett högre värde än närhet till arbetsplats. Ett annat kraftfullt
argument är synlighet och delaktighet, där innevånarna i en liten bygd
inte är anonyma inför varandra.
18.

I övrigt fanns inget att tillägga och ordföranden tackade för intresset
och avslutade mötet.

Sören Johansson
Sekreterare

Bertil Pettersson
Justerare

Göte Olsson
Justerare

