Klädesholmens Samhällsförening
Årsmötet 2005

Protokoll fört vid årsmötet i Klädesholmens församlingshem lördagen den 26
februari 2005
Närvarande: Styrelsen och medlemmar i föreningen sammanlagt 55 personer.

Bert Olsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

1

Val av mötesordförande: Bert Olsson

2

Val av mötessekreterare: Ann Charlotte Norrås

3

Val av två justerare: Åsa Olsson och Owe Norrhamn

4

Val av två rösträknare: Åsa Olsson och Owe Norrhamn

5

Frågan om mötet blivit behörigen kallat: Svar ja.

6

Fastställande av dagordning: Dagordningen godkänns.

7

Verksamhetsberättelsen: Samhällsföreningens verksamhetsberättelse, bilaga 1, som också
tillställts medlemmarna i kallelsen till årsmötet föredras av Bert Olsson. Verksamhetsberättelsen
för Klädesholmens Museum, bilaga 2, föredras i Bertil Petterssons utevaro av Sören Johansson.
Båda verksamhetsberättelserna godkänns av mötet.

8

Kassarapporten: Inger Johansson går igenom kassarapporten för Klädesholmens Museum och
kassören Jan-Ove Nilsson går igenom kassarapporten för Klädesholmens Samhällsförening.
Båda godkänns av mötet.

9

Revisionsberättelsen: I revisorerna Yngve Tejders och Katarina Hillbergs utevaro läser Bert
Olsson upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.

10

Ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet avseende
verksamhetsåret 2004.

11

Fastställande av årsavgift och arvoden:
Årsavgiften för 2004 fastställs till 100 kronor per år och hushåll och till 50 kronor för
enmanshushåll. Därmed höjs årsavgiften efter att under en lång rad av år ha varit 75 respektive
40 kronor.
Styrelsearvode för ordföranden, kassören och sekreteraren fastställs till samma belopp som
tidigare eller 975 kronor per person.

12

Val av ordförande: Bert Olsson - Omval 1 år

13

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie:
Lasse Fält
Gösta Andersson
Krister Malander

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år

Annica Andersson
Lennart Olsson
Jan-Ove Nilsson

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Suppleanter:
Stefan Krusell
Annika Krusell
Mattias Färdigh

Omval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år

Håkan Norrhamn
Håkan Kristiansson
Ann Charlotte Norrås

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

14

Val av revisorer och suppleanter:
Ordinarie:

Yngve Tejder
Greta Axelsson
Suppleanter:

Omval 1 år
Nyval 1 år

Carolina Färdigh
Claes Oleander

Omval 1 år
Omval 1 år

15

Val av två ledamöter till Skärgårdsrådets årsstämma
Gösta Andersson
Jan-Anders Andersson

16

Nyval 1år
Omval 1 år

Ledamot i Museiföreningens styrelse
Bertil Pettersson

Omval 1 år

17

Val av arbetsgrupper för bostad, kultur och fritid:

Samhällets dag förkommitté
Annica Andersson - sammankallande

Omval

Pettersson, Claes alt Eva
Eek, Gösta alt Gunilla
Håkan Hilmersson
Marita Olausson
Anna-Lena Nilsson

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Omval

Samhällets dag
Torsten Kvick - sammankallande

Omval

Sonny Bergius
Göte Olsson
Håkan Berntsson
Johan Gunnesson
Marcus Andersson
Christoffer Rutgersson

Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval

Midsommar - förkommitté
Paula Johansson - sammankallande

Omval

Katarina Kristensson
Ingela Wastegård

Nyval
Nyval

Midsommarafton i Badviken
Paula Johansson - sammankallande

Omval

Katarina Kristensson
Ingela Wastegård
David Holmqvist
Martin Ivarsson

Nyval
Omval
Omval
Omval

Badviken
Lars-Tore Axelsson - sammankallande

Omval

Bengt-Rune Axelsson
Henrik Axelsson
Anders Bråse
Rolf Hermansson
Sonny Bergius
Göte Olsson
Marcus Andersson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Simskolan
Mats Wastegård - sammankallande

Omval

Tobias Hållden
Frida Jansson
Annie Olsson

Nyval
Nyval
Nyval

Årsmötet tackar här Lars-Erik Fält för långt, troget och framgångsrikt arbete som huvudman och
inspiratör för Klädesholmens simskolan.
Julgranen
Lars-Eric Fält - sammankallande

Omval

Thomas Krusell
Lennart Olsson
Jan Levin
Jonas Arvidsson

Omval
Omval
Omval
Omval

Ansvariga för flaggning på kommunens flaggstång
Mats Hjalmarsson
Bertil Pettersson

Omval
Omval

Val av ledamöter till valberedning
Sören Johansson - sammankallande
Paula Johansson

Omval 1 år
Omval 1år

Vindkraftsgruppen

Vakande

Årsmötet beslutade att i år inte utse kommittéer Julgransplundring och Påskevaga Klädesholmens vagepoikar.
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Övriga frågor

Stadgeändring rörande medlemskap i Klädesholmens samhällsförening
Frågan om möjlighet för fritidsboende fastighetsägare att få medlemskap och rösträtt i
Klädesholmens Samhällsförening togs upp på Årsmötet 2004. Mötet gav styrelsen i
uppdrag att undersöka möjligheten till en ändring i stadgarna.
Reglerna för medlemskap i Klädesholmens Samhällsförening och reglerna för att bli invald i
föreningens styrelse redovisades på Sommarmötet 2004. Ordförande informerade därvid att
styrelsen avsåg att vid Årsmötet 2005 föreslå en ändring i stadgarna innebärande att även icke
folkbokförd fastighetsägares hushåll skall vara berättigade till medlemskap i Klädesholmens
samhällsförening samt att medlem även i icke folkbokförd fastighetsägares hushåll skall kunna
väljas in i styrelsen dock att majoriteten styrelsemedlemmar skall vara folkbokförda här.
Ordföranden föredrar nu återigen förslaget denna gång inför Årsmötet 2005. Årsmötet beslutade i
enlighet med ordförandens förslag.
§3. Medlemskap tillkommer den som är över 18 år och folkbokförd på Klädesholmen; övriga är
associerade (passiva). Genom beslut av ordinarie möte kan medlem kallas hedersmedlem.
§7. Tillägg enligt nedan

. i stadgarna får genom beslutet följande lydelse:
§3
Medlemskap tillkommer den som är över 18 år och som
* är mantalsskriven på Klädesholmen eller
* är icke-året-runt-boende fastighetsägare på Klädesholmen och dennes
hushållsmedlemmar.
Övriga medlemmar är stödmedlemmar som har förslagsrätt men ej
rösträtt.”…………………………………………………………………………………………….”
. Tillägg §7 Majoriteten av styrelsemedlemmarna skall vara mantalsskrivna och bosatta (enligt
Skatteverkets definition) på Klädesholmen
Stadeändringen skall vara omedelbart gällande.
Stadgeändring rörande motionstiden i Klädesholmens Samhällsförening
Ordföranden föreslår årsmötet en stadgeändring innebärande att motioner som skall behandlas
av
årsmötet skall vara inlämnade 30 dagar innan årsmötet skall äga rum. Förslaget innebär att motionstiden
förlängs från 14 till 30 dagar. Årsmötet beslutar i enlighet med förslag.
§16. .i stadgarna får genom beslutet följande lydelse:
. Förslag från styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 30 dagar före
mötet skall behandlas på årsmötet
”……………………………………………………………………………………………”
Stadgeändringen skall vara omedelbart gällande.

Samhällsförenings förslag till riktlinjer rörande det detaljplanearbete Tjörns kommun kommer
genomföra på Klädesholmen

att

Ordföranden redogör för de informationsmöten styrelsen genomfört med magasinsägare på
Klädesholmen under hösten 2004 och våren 2005 i syfte att kunna lämna Tjörns kommun
rekommendationer för det planarbete som kommer att genomföra såvitt avser Klädesholmen.
Jan-Ove Nilsson föredrog därefter styrelsens förslag till riktlinjer för planarbetet. Han redovisade därvid
följande angelägna frågor att beaktas i planarbetet.
1.

Magasinen bör företrädesvis planeras för bostadsändamål lämpade för helårsboende.
För större magasin bör verksamhet eller bostad kombinerad med verksamhet kunna planeras.
Därvid är det angeläget att reglera innehållet i verksamheten (kvm av total), ställa krav att endast
verksamhet som inte är störande på närliggande bostäder får förekomma samt att verksamhet
som kräver transporter och leveranser måste kunna nås utan störning och blockering av andra
fastigheter.

2

Magasinens karaktär i material, färger och utformning bör bevaras.

3

VA-frågan bör lösas och villkoras för alla byggnader som inte fortsatt skall vara förråd
och sjöbodar.

4

En bryggzon bör planeras som är fri från staket och avstängningar.

5

Att bostäder kräver viss störningsfrihet från trafik – så även gångtrafik – bör beaktas.

6

Parkering och angöring till fastigheter bör säkerställas.

7

En gångzon längs med Strandgatan bör arrangeras.

8

Brandskyddszonering och brandväggar bör övervägas.

9

Utblickar och passager mellan magasinen bör inte få förhindras av plank, staket eller
tillbyggnader.

Avslutningsvis framhöll Jan-Ove Nilsson att ett planarbete tar mellan två och tre år att genomföra.
Det arbete som Tjörns kommun nu står inför kommer alltså att ta lång tid och
styrelsen kommer att
bevaka Klädesholmens samhälles intresse mycket noga.
Årsmötet diskuterade de olika frågeställningarna och beslutade därefter anta förslaget till riktlinjer.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Rytterholmen och Strandgatan
Ordförande redogör för en skrivelse rörande trafiksäkerhetsåtgärder som lämnats in till
samhällsföreningen av makarna Torbjörn och Rebecca Eriksson på Strandgatan 3. I skrivelsen
framförs bl a önskemål om anläggande av s k vägbulor. Ordföranden informerar om att frågan
om vägbulor varit uppe tidigare och han redovisar också den inställning till vägbulor som
Vägverket hittills har haft. Styrelsen kommer återigen att ta upp frågan med Vägverket.

Badplatsen bakom tennisbanan i Stenvik
Gunnel Andersson påtalar att havet under årets första storm helt raserat badplatsen bakom
tennisbanan i Stenvik. För att det skall vara möjligt att använda badplatsen krävs att den
återställs vilket bl a innebär betongarbeten. Anna-Lena Nilsson framhöll att många av dem som
använder badplatsen är angelägna om att badplatsen även fortsättningsvis går att använda.
Ordförande kommer att ta upp frågan med Tjörns Kommun som är huvudman för gästhamnen i
Stenvik.

Klädesholmens skola
Åsa Olsson informerade årsmötet om det engagerade arbete som bedrivits för att Klädesholmen skall
få behålla sin skola. Det har bildats en förening - Klädesholmens skola Ideell förening - för att ta tillvara
elevernas och föräldrarnas intresse i skolfrågan. Föreningen är mycket angelägen om nära kontakter med
Klädesholmens Samhällsförening i den för samhället så angelägna frågan om skolans framtid.
Frågan om Klädesholmens skolas framtid är föremål för överväganden inom Tjörns Kommun
där
man nu har beslutat att skolan skall få vara kvar även under 2005. Detta är i sig en framgång för det
arbetet som hittills har bedrivits och där målet är att skolan skall få vara kvar i kommunal regi.
Frågan om en nedläggning av skolan kan bli aktuell tidigast under höstterminen 2006 och inför
kommunens ställningstagande i frågan kommer en ny utredning att göras rörande förutsättningarna för
Klädesholmens skola och ett antal andra mindre skolor i kommunen.

Skolan är av central betydelse för Klädesholmens samhälle och ett tungt vägande skäl för unga
människor att vilja flytta hit och bosätta sig här. Om skolan skulle läggas ner skulle det innebära ett
dråpslag för samhället. Årsmötet som uttalat sitt stöd för arbetet vid årsmötet 2004 uttalar nu åter sitt
stöd till styrelsen i arbetet att verka för att Klädesholmen skall få behålla skolan.
Åsa Olsson välkomnar nya medlemmar i föreningen Klädesholmen skola Ideell förening. Alla är
välkomna att stödja verksamheten – det krävs inte att man har barn som är eller kommer att
bli skolbarn.

19

Årsmötet avslutas med att Professor Thomas Polesie informerar mycket kort om det
forskningsarbete han bedriver kring mindre samhällens utveckling och där han också intresserar
sig för Klädesholmen. Han redovisar mycket kort sin syn på den enkät till fritidsboende han har
fått ta del av och han pekar på några av de frågor vårt samhälle bör fokusera på.
Den korta tid som stod till Professor Polesies förfoganden räckte tyvärr inte till de frågor
mötesdeltagarna hade att ställa. Styrelsen följer forskningsarbetet med stort intresse och kommer
att återkomma till resultatet i annat sammanhang. Årsmötet tackar Professor Polesie för att han
tog sig tid att komma till vår möte.
Ordföranden tackar Krister och Anna Malander för att de bjudit på kaffe, Margareta Olsson för
att hon bakat kaffebrödet och sist men inte minst mötedeltagarna för visat intresse och
engagemang.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Åsa Olsson

Owe Norrhamn

Ordföranden

