Klädesholmens Samhällsförening
Årsmötet den 24 februari 2007
Protokoll fört vid årsmötet i klädesholmens församlingshem lördagen den 24
februari 2007
Närvarande: Styrelsen och medlemmar i föreningen sammanlagt ca 50 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 protokollsjusterare

Årsmötet beslutar välja Gunnar Larsson och Göte Björkdahl till protokollsjusterare.
4

Val av två rösträknare

Årsmötet beslutar välja Gunnar Larsson och Göte Björkdahl att även vara rösträknare.
5

Frågan om mötet blivit behörigen kallat

Årsmötet besvarar frågan med ett ja.
6

Fastställande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

7

Verksamhetsberättelsen

Klädesholmens Samhällsförenings verksamhetsberättelse, se bilaga 1, som också tillställts
medlemmarna i kallelsen till årsmötet föredras av Bert Olsson. Årsmötet beslutar godkänna
verksamhetsberättelsen med det av Göte Björkdahl yrkade tillägget att Samhällsföreningen
också anordnat en utbildning i användandet av defibrillatorn och att sju personer utbildats.
Härefter föredrar Bertil Pettersson verksamhetsberättelsen för Klädesholmens Museum, bilaga
2. Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
8

Kassarapporten

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

Revisionsberättelsen

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

Ansvarfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2006.
11

Fastställande av årsavgift och arvoden

Efter diskussion och omröstning om en höjning av arvodet beslutar årsmötet att fastställa
årsavgiften för 2007 till samma belopp som tidigare - 100 kr för hushåll och 50 kr för
enmanshushåll. Styrelsearvoden för ordföranden, kassören och sekreteraren fastställs till
samma belopp som tidigare – 975 kronor för var och en.
Ekonomin i Klädesholmens Samhällsförening är ansträngd och årsmötet ger kommande
styrelse i uppdrag att i skrivelse till medlemmarna vädja om en gåva till föreningens
verksamhet.
12

Val av ordförande

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

13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter
Ordinarie ledamöter:
Lars Eric Fält
Gösta Andersson
Krister Malander

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Årsmötet beslutar välja ledamöter enligt ovanstående.
Övriga ordinarie ledamöter som kvarstår:
Lennart Olsson
Jan-Ove Nilsson
Ann Charlotte Norrås

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Styrelsesuppleanter
Suppleanter:
Stefan Krusell
Annika Krusell
Mathias Färdigh

omval 2 år
omval 2 år
omval 2år

Stefan Karlsson

nyval 1 år

Årsmötet beslutar välja suppleanter enligt ovanstående.
Övriga suppleanter som kvarstår:
Svante Haglund
Rickard Johansson
14

kvarstår 1 år
kvarstår 1 år

Val av revisorer

Ordinarie revisorer:
Inga-Britt Johansson
Claes Oleander

omval 1 år
nyval 1 år

Årsmötet beslutar välja revisorer enligt ovanstående.
Revisorssuppleanter:
Carolina Färdigh
Jan-Anders Andersson

omval 1 år
nyval 1 år

Årsmötet beslutar välja revisorssuppleanter enligt ovanstående.
15

Val av ledamöter till valberedningen

Årsmötet beslutar välja Paula Johansson och Sören Johansson till valberedning i
Klädesholmens Samhällsförening. Båda omväljes på 1 år.
16

Val av representanter till Skärgårdsrådets årsstämma

Gösta Andersson
Jan-Anders Andersson

omval 1 år
omval 1 år

Årsmötet beslutar välja representanter enligt ovanstående.
17

Val av ledamot i Museiföreningens styrelse

Årsmötet beslutar välja Bertil Pettersson till uppdraget. Bertil Pettersson omväljes på 1 år.
18

Val av ledamöter i arbetsgrupperna för kultur och fritid

Samhällets Dag – förkommittén
Annika Andersson – sammankallande
Erling Arvidsson
Ingvor Andersson
Agneta Berntsson
Håkan Hilmersson
Lennart Strandner
Mona Johansson

omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval

Samhällets Dag kommittén
Torsten Kvick – sammankallande
Sonny Bergius
Jan Levin
Marcus Andersson
Christer Liljenberg
Lennart Strandner
Thomas Krusell

omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval

Midsommarkommittén
Paula Johansson – sammankallande
Ingela Wastegård
Jessica Hålldén

omval
omval
omval

Simskolekommittén
Tobias Hålldén
Mats Wastegård

omval
omval

Badvikenkommittén
Anders Bråse – sammankallande
Lars-Tore Axelsson
Bengt-Rune Axelsson
Rolf Hermansson
Sonny Bergius
Markus Andersson

omval
omval
omval
omval
omval
omval

Julgranskommittén
Lars Eric Fält – sammankallande
Thomas Krusell
Lennart Olsson
Jan Levin
Jonas Arvidsson

omval
omval
omval
omval
omval

Ansvariga för flaggningen på kommunens flaggstång
Mats Hjalmarsson
Bertil Pettersson

omval
omval

Vindkraftsgruppen
Gruppen består av Sören Johansson, David Krusell och Pelle Stavfeldt men är för närvarande
vilande.
Årsmötet beslutar välja ledamöter i kommittéer och grupper enligt ovanstående.
19

Övriga frågor

Ordföranden och ledamöter i styrelsen informerar kort om följande frågor.
Biblioteket
Bert Olsson informerar årsmötet om att lånefrekvensen i Klädesholmens bibliotek har sjunkit
markant. Årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att konstituera en bibliotekskommitté med

uppdrag bl a att se över informationen om de aktivteter allaktivitetshuset och biblioteket kan
erbjuda boende på Klädesholmen.
Elavtalet
Bert Olsson informerar årsmötet som att han kommer att inleda förhandlingar om ett nytt
elavtal att vara klart i god tid innan det gamla avtalet går ut i augusti i år.
Företagsträff
Samhällsföreningen kommer att anordna en ny företagsträff med företagare eller motsvarande
som bor på Klädesholmen med syftet att ge och få information om möjligheterna till
nyetablering på Klädesholmen. Företagsträffen kommer att äga rum på påskdagen i år. En
särskild inbjudan kommer att tillställas berörda.
Lekplatserna
Bert Olsson och ordföranden i Klädesholmens Vägförening Sven Johansson informerar om de
diskussioner som pågår när det gäller ansvaret för lekplatserna på Klädesholmen.
Trafiken
Ann Charlotte Norrås informerar om styrelsens kontakter med bl a Vägverket och Tjörns
Kommun i syfte att öka trafiksäkerheten på Klädesholmen där antalet fordon och alltför höga
hastigheter är ett problem.
Tätortsstudien och detaljplanerna
Jan-Ove Nilsson informerar om den s k tätortsstudie som Tjörns kommun tagit fram för
området Klädesholmen – Bleket – Rönnäng i syfte att öppna nya möjligheter bl a för
bostadsbyggande. Tätortsstudien kommer att vara klar att ställas ut för samråd i mitten av
mars på Tjörns Kommun. Han informerar också om att Tjörns Kommun kommer att
presentera ett planprogram för nya detaljplaner på Klädesholmen. Planprogrammet kommer
att presenteras den 17 mars. En särskild kallelse kommer att tillställas samtliga boende på
Klädesholmen.
Defibrillatorn
Ordföranden påminner årsmötet om att det finns en defibrillator på Klädesholmens
brandstation att använda vid akuta sjukdomstillstånd och att det också finns för ändamålet sju
särskilt utbildade användare.
Badstegen i Stenvik
Ordföranden informerar på särskild fråga att en ny badstege kommer att införskaffas till
badplatsen i Stenvik.

20

Tack till avgående revisorn Yngve Tejder

Ordföranden och årsmötet riktar ett varmt tack till Yngve Tejder som under en följd av år
varit Samhällsföreningen revisor. Styrelsen kommer att uppvakta Yngve Tejder i särskild
ordning.
21

Tack för förplägnaden

Årsmötet framför sitt varma tack till Margareta Olsson som med sina fantastiskt vackra och
underbart goda tårtor satt guldkant på årsmötet. Tack!
22

Årsmötets avslutas

Ordföranden tackar för intresset och avslutar årsmötet.
Ordföranden tackar sedermera också kommunalrådet Eva Bertilsson-Styvén för ett
engagerande och intresseväckande föredrag om diktaren Pär Lagerkvist och hans liv i världen
och i Rönnäng. Varmt tack!
Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justerare

Gunnar Larsson

Göte Björkdahl

Ordföranden

