Klädesholmens Samhällsförening
Årsmötet 2006
Protokoll fört vid årsmötet i Klädesholmens församlingshem lördagen den 25
februari 2006
Närvarande: Styrelsen och medlemmar i föreningen sammanlagt 55 personer.
Bert Olsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

1

Val av mötesordförande

Årsmötet beslutar välja Bert Olsson till mötesordförande.
2

Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar välja Ann Charlotte Norrås till mötessekreterare.
3

Val av två justerare

Årsmötet beslutar välja Göte Björkdahl och Per-Aste Persson till protokollsjusterare.
4

Val av två rösträknare

Årsmötet beslutar välja Göte Björkdahl och Per-Aste Persson att även vara rösträknare.
5

Frågan om mötet blivit behörigen kallat

Årsmötet besvarar fråga med ett ja.
6

Fastställande av dagordningen

Årsmötet godkänner dagordningen.
7

Verksamhetsberättelsen

Samhällsföreningens verksamhetsberättelse, bilaga 1, som också tillställts medlemmarna i
kallelsen till årsmötet föredras av Bert Olsson. Årsmötet beslutar godkänna
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för Klädesholmens Museum, bilaga 2,

föredras också av Bert Olsson. Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
8

Kassarapporten

Jan-Ove Nilsson föredrar kassarapporten för Klädesholmens Samhällsförening och
kassarapporten före Klädesholmens Museum. Båda kassarapporterna godkänns av årsmötet.
9

Revisionsberättelsen

Bert Olsson läser i revisorernas utevaro upp revisionsberättelsen. Årsmötet godkänner
revisionsberättelsen.
10

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2005.
11

Fastställande av årsavgift och arvoden

Årsmötet beslutar fastställa årsavgiften för 2006 till samma belopp som tidigare - 100 kr för
hushåll och 50 kronor för enmanshushåll. Styrelsearvodena för ordföranden, kassören och
sekreteraren fastställs till samma belopp som tidigare - 975 kronor för var och en.
12

Val av ordförande

Årsmötet beslutar välja Bert Olsson till ordförande i Klädesholmens Samhällsförening omval 1 år.
13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie:
Ann Charlotte Norrås
Lennart Olsson
Jan-Ove Nilsson

nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Övriga ordinarie som kvarstår:
Lars-Erik Fält
Gösta Andersson
Krister Malander

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Suppleanter:
Jan-Anders Andersson
Svante Haglund
Rickard Johansson

nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

Övriga suppleanter som kvarstår:
Stefan Krusell
Annika Krusell
Mattias Färdigh
14

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Val av revisorer

Ordinarie:
Yngve Tejder
Inga-Britt Johansson

omval 1 år
nyval 1 år

Suppleanter:
Carolina Färdigh
Claes Oleander
15

Val av två ledamöter till Skärgårdsrådet årsstämma

Gösta Andersson
Jan-Anders Andersson
16

omval 1 år
omval 1 år

Val av ledamot i Museiföreningens styrelse

Bertil Pettersson
17

omval 1 år
omval 1 år

omval 1 år

Val av ledamöter i arbetsgrupperna för kultur och fritid

Samhällets dag - förkommitté
Annika Andersson

omval

Claes och Eva Pettersson
Håkan Hilmersson
Anna-Lena Nilsson
Agneta Berntsson
Erling och Ingvor Arvidsson

omval
omval
omval
nyval
nyval

sammankallande

Samhällets Dag
Torsten Kvick

omval

Sonny Bergius
Håkan Berntsson
Marcus Andersson
Jan Levin
Andreas Andersson
Christer Liljenberg

omval
omval
omval
nyval
nyval
nyval

sammankallande

Midsommarafton - förkommitté
Paula Johansson

omval

Ingela Wastegård
Jessica Hålldén

omval
nyval

sammankallande

Midsommarafton i Badhusparken
Paula Johansson

omval

Katarina Kristensson
Ingela Wastegård
Martin Ivarsson
Mats Wastegård

omval
omval
omval
nyval

sammankallande

Simskolan
Tobias Hålldén

omval

Frida Jansson
Annie Olsson
Daniel Johansson

omval
omval
nyval

sammankallande

Badviken
Lars-Tore Axelsson

omval

Bengt-Rune Axelsson
Anders Bråse
Rolf Hermansson
Sonny Johansson
Markus Andersson

omval
omval
omval
omval
omval

sammankallande

Julgranen
Lars-Erik Fält

omval

Thomas Krusell

omval

sammankallande

Lennart Olsson
Jan Levin
Jonas Arvidsson

omval
omval
omval

Ansvariga för flaggningen på kommunens flaggstång
Mats Hjalmarsson
Bertil Pettersson

omval
omval

Vindkraftsgruppen

vilande

18

Val av ledamöter till valberedningen

Sören Johansson
Paula Johansson
19

Övriga frågor

1

Allmänt

omval 1 år
omval 1 år

Rengöring av oljecisterner
Bert Olsson påminner om att samtliga oljecisterner skall vara besiktade senast den 30 juni
2006. Den som så önskar kan få uppgifter om de företag som utför rengöringen genom
hänvändelse till Bert Olsson.
Papperskorgarna
Klädesholmens Samhällsförening har i skrivelse till Tjörns Kommun gjort en framställning
om papperskorgar under sommarhalvåret. Tjörns Kommun har nu beslutat tillmötesgå
önskemålen. Papperskorgarna är naturligtvis främst avsedda för turistande som inte har
tillgång till egen sophämtning.
Inbjudan till förtagare som bor på Klädesholmen
Samhällsföreningen kommer i maj månad att bjuda in de företagare eller motsvarande som är
fastighetsägare på Klädesholmen i syfte att lämna och få information om möjligheterna till
nyetablering på Klädesholmen.
Enkät till åretruntboende
Samhällsföreningen kommer inom kort att tillställa åretruntboende en enkät med frågor kring
boendet på Klädesholmen.

2

Framställning från KIF

Bert Olsson föredrar en framställning från Klädesholmens Idrottsförening - KIF. KIF har vid
sitt årsmöte den 5 februari 2006 beslutat att upplösa föreningen på grund av att någon
idrottsverksamhet sedan lång tid inte bedrivs i föreningens regi. KIF har samtidigt gjort en
framställan till Klädesholmens Samhällsförening om övertagande av ansvaret för klubbhuset
och för tennisbanan i Stenvik. Samhällsföreningens styrelse behandlade ärendet vid
styrelsesammanträdet den 14 februari 2006. Styrelsen som är positiv till förslaget beslutade
att hänskjuta det slutliga avgörandet till årsmötet.
Bert Olsson föreslår att årsmötet beslutar i enlighet med framställningen från KIF, se bilagda
protokoll i bilaga 3. Efter en kort diskussion beslutar årsmötet i enlighet med förslaget.
20

Defibrillatorn

Samhällsföreningen har beslutat införskaffa en s.k. defibrillator (en apparat som kan användas
vid hjärtstillestånd) till Klädesholmen.
Carl-Erik Alphonse demonstrerar defibrillatorn. Samhällsföreningen kommer att informera
om defibrillatorn i särskild ordning i syfte att engagera ett antal särskilt utpekade boende.
Dessa kommer att ges en särskild utbildning för insatser vid sjukdomsfall.
21

Inrättande av en defibrillatorkommitté

Defibrillatorn kommer att förvaras i Klädesholmens Brandstation men ansvaret för den åvilar
Klädesholmens Samhällsförening. För att få tillstånd att förvara den i Klädesholmens
Brandstation kommer Samhällsföreningen att skicka en skrivelse till Tjörns kommun om
detta. Årsmötet beslutar att en ny kommitté under Samhällsföreningen skall inrättas.
Kommittén skall ansvara för defibrillatorn och för utbildningen av dem som skall använda
den. Årsmötet utser Carl-Erik Alphonce att vara sammankallande i kommittén och
överlämnar till styrelsen att utse dem som i övrigt skall ingå i kommittén.
22

Tack till avgående styrelseledamöter

Bert Olsson riktar ett varmt tack till Annika Andersson som efter 20 år lämnar styrelsearbetet
i Klädesholmens Samhällsförening. Annika Andersson har varit vice ordförande och
ordförande i föreningen. Styrelsen kommer att uppvakta i särskild ordning. Årsmötet tackar
med en varm applåd. Bert Olsson tackar även övriga avgående styrelsemedlemmar.
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Tack för förplägnaden

Årsmötet tackar Anna och Krister Malander som bjudit på kaffet. Ett varmt tack och en varm
applåd får Margareta Olsson som bakat en rad fantastiska tårtor - underbart goda att smaka
och sköna att skåda!

24

Årsmötet avslutas

Ordföranden tackar årsmötets deltagare för engagemang och intresse och lämnar över ordet
till Holger Nestorsson som avslutar årsmötet med ett intressant och givande föredrag om
sillfisket förr och nu - allt med utsikt från Klädesholmen.
Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras
Göte Björkdahl

Per-Aste Persson

Ordföranden

