Protokoll fört vid årsmöte för 2001 med Klädesholmens Samhällsförening
lördagen den 23/2 2002
Närvarande: Styrelsen samt ca 60 medlemmar

Bert Olsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
1.

Val av mötesordförande : Sittande, Bert Olsson

2.

Val av mötessekreterare : Sittande, Sören Johansson

3.

Val av två justerare : Lasse Fält och Gunnel Andersson

4.

Val av två rösträknare : Lasse Fält och Gunnel Andersson

5.

Frågan om mötet blivit behörigen kallat: Ja

6.

Fastställande av dagordning : Dagordning godkänns och fastställs.

7.

Verksamhetsberättelsen: Samhällsföreningens verksamhetsberättelse
lästes av Bert Olsson och Museets av Pelle Stavfeldt. Båda godkändes.

8.

Kassarapport : Kassör Jan-Ove Nilsson läste upp Kassarapport för
Samhällsföreningen och för Museet. Båda godkändes av mötet.

9.

Revisionsberättelsen: Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

10.

Ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

11.

Fastställande av årsavgift och arvoden: Årsavgift per hushåll fastställdes
till 75:-/år. 40:- /år i enmanshushåll. Styrelsearvode för Ordförande, Kassör och
Sekreterare fastställdes till 975:- per person. Samma nivåer som föregående år.

12.

Val av ordförande :

13.

Val av styrelseledamöter dito suppleanter:
Ordinarie:

Bert Olsson Omval 1 år

Annika Andersson
Lennart Olsson
Jan-Ove Nilsson
Lasse Fält
Mats Berntsson
Christer Malander

Suppleanter: Ann-Sofie Boxström
Håkan Kristiansson
Ann-Charlotte Norrås

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Omval 2 år
Nyval 2 år Avgår Sören Johansson
Nyval 2 år Avgår Rose-Marie Söderberg

14.

Val av två revisorer samt suppleanter:
Ordinarie:

Katarina Hillberg
Yngve Tejder

Suppleanter: Ann Rittri
Claes Oleander
15.

Omval
Omval

Val av tre ledamöter till valberedning
Sammankallande Anders Hillberg
Sören Johansson

16.

Omval
Omval

Omval
Nyval

Avgår Jonas Arvidsson

Val av två ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma samt suppleanter.
Ordinarie

Per-Aste Persson
Jan-Anders Andersson

17.

Val av arbetsgrupper för bostad, kultur och fritid: Se separat lista.

18.

Övriga frågor:
•

Parkering sommartid är ett stort problem. Parkering sker ganska
hänsynslöst och med detta sammanhängande trängselbekymmer.
Problemet är väl känt och vägföreningen jobbar med frågan.

•

Information i samhällets frågor på Klädesholmen sker via följande
kanaler:
Årsmötet
Allmänt diskussionsmöte i juli/augusti
Nyhetsbrev vid årsskiftet
Framtidsseminarium i Januari
Hemsidan på Internet
För att vi i vårt arbete med samhällsfrågor skall nå viktiga beslutsfattare i
regeringsställning arbetar Samhällsföreningen via följande nätverk.
Samhällsföreningen
Skärgårdsforum på Tjörn
Bohusläns skärgårdsråd
Skärgårdarnas riksförbund
Glesbygdsverket
Regeringen

•

En energidag kommer att anordnas den 6/4. Stefan Edman,
miljödebattör och författare inleder. Bengt-G Karlsson, energirådgivare
inom STO regionen berättar sedan om olika energikällor och ger råd och
tips vid byte av uppvärmningssystem.

19.

•

Påskevaga kommer att brinna i år också. Vi får skärpa oss i att inte
dumpa sopor och avfall i Vaga. Detta är ingen soptipp.
Samtidigt vädjar vi till ungdomarna på ön att fullfölja en gammal
tradition med att samla brännbart och bygga upp Vaga.

•

Idrottsföreningen KIF är ansvarig för tennisplanen och lokalen KIF.
Föreningen är vilande och tennisplanen riskerar att bli uppställningsplats
för båtar. Den som känner för att ta itu med tennisplanen och med andra
aktiviteter i KIF huset, gym och bastu, ombeds kontakta Gösta
Andersson.

•

Kyrkan är låst. Många vill gå in i kyrkan och titta. Kyrkan på
Kärringön står öppen dagtid.

•

Kioskverksamhet i hamnen är aktuell. Almö livs och hamnkapten
Claes-Göran har visat intresse. Samhällsföreningen arbetar för att
kioskverksamheten inte skall konkurrera med vår affär ICA Bojen, som
vi har kämpat hårt med för att få behålla på ön.
Skrindor kommer finnas i hamnen för utlåning i syfte att hjälpa till med
mattransporter från ICA Bojen.

•

Taxeringsvärdet och hur den kommande värderingen kommer att se ut
informerade Bert om. 5 nya köksklasser kommer att ligga som en
värdegrund.

•

Vindkraften har tagit ny sats och politikerna börjar köpslå med
etablering i skärgården mot ett antal utlovade arbetstillfällen.
Vindkraftsgruppen har tillställt kommunstyrelsen en fråga och lobbar
frågan vidare via massmedia.

Inga övriga frågor framkom och mötet avrundandes med ett engagerat föredrag
av havsforskare Hans Hallbäck från laboratoriet i Lysekil. Hallbäck målade
en mycket dyster bild av situationen i havet. Fiskbestånden står inför en kollaps
och Hans beskriver hur vi har använt havet som en soptipp sedan länge, och så
fortfarande gör. Vi dumpar sopor och miljögifter i rakt ner i vårt middagsbord.
Ordförande Bert Olsson tackade för stort engagemang i föreningen och
avslutade årsmötet.
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