Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte 2011

Protokoll fört lördagen den 26 februari 2011 kl. 15:00 i församlingshemmet, Klädesholmen.

Gösta Eek öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
1

Till ordförande för mötet valdes Gösta Eek.

2

Till sekreterare för mötet valdes Tobias Hålldén.

3

Till att justera protokollet valdes Bert Olsson och Jan Levin.

4

Till att rösträknare valdes Bert Olsson och Jan Levin.

5

Årsmötet ansåg sig behörigen kallat.

6

Dagordningen godkändes.

7

Ordföranden frågade om mötet kunde godkänna den verksamhetsberättelse för
Samhällsföreningen som skickats ut tillsammans med inbjudan och den godkänns av
årsmötet.
Inger Johansson läste upp verksamhetsberättelsen för Muséegruppen och den godkänns av
årsmötet.
Ulla Stina Ewenfeldt läste upp Biblioteksgruppens verksamhetsberättelse och den godkänns
av årsmötet.

8

Paula Johansson Everall gick igenom kassarapporten för Samhällsföreningen.
Inger Johansson sammanfattar kassarapport för Museiföreningen.
Godkänns av årsmötet.

9

Revisionsberättelserna för Samhällsföreningen och Muséet lästes upp av Paula Johansson
Everall och godkänns av årsmötet.

10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
11 Årsmötet beslutar att behålla medlemsavgiften i Samhällsföreningen för 2011 oförändrad
(100:-/ familj och år eller 50:-/enskild person). Årsmötet beslutade också att behålla arvoden
för styrelsen oförändrad för 2011 (975:-/år för ordförande, kassör samt sekreterare).
En skarp påminnelse framförs till dem som inte betalat in sin medlemsavgift för 2010 men tagit
del av det mycket fördelaktiga elavtal som Samhällsföreningen förhandlat fram till sina
medlemmar. Styrelsen emotser att de omgående betalar in avgiften för 2010. Påminner även
att de som deltar i detta avtal förväntas kvarstå som medlemmar.
12 Val av ordförande för Samhällsföreningen 2011 utgick då ingen kandidat fanns att tillgå.
Årsmötet 2010 gav styrelsen i uppdrag att försöka tillsätta en ordförande då valberedningen
inte kunnat få fram en kandidat och då avgående valberedning inte heller fått några
efterträdare. Årsmötet gav återigen styrelsen i uppdrag att försöka tillsätta en ordförande.
Gösta Eek redovisade styrelsens roterande ordförandeskap på styrelsemöten samt att
kontaktperson för styrelsen har fungerat tillfredställande men att tillsättande av ordförandepost
givetvis är viktig.
Årsmötet godkänner ordningen.
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13 Val av ordinarie styrelseledamöter och dito suppleanter för två år, 2011 och 2012.
Ordinarie styrelseledamot
Gösta Andersson
omval
Ordinarie styrelseledamot
Paula Johansson Everall
omval
Ordinarie styrelseledamot
Thomas von Sydow
nyval
Ordinarie styrelseledamot
Tobias Hålldén
nyval
Tobias ersätter Susanne Lönnstig ett år då hon var vald för 2010-2011
Ersättare till styrelseledamot
Ersättare till styrelseledamot
Ersättare till styrelseledamot
Ersättare till styrelseledamot

Annika Krusell
Susanne Lönnstig
Håkan Johnsson
Ingela Wastegård

14 Val av två revisorer samt dito suppleanter för år 2011
Ordinarie revisor
Claes Oleander
Ordinarie revisor
Inga-Britt Johansson
Ersättare till revisor
Carolina Färdigh
Ersättare till revisor
Jan-Anders Andersson

omval
nyval
nyval
nyval

omval
omval
omval
omval

15 Val av olika kommittéer för 2011
Samhällets Dag programkommittén
Sammankallande
Mona Johansson
Annika Andersson
Lennart Strandner
Ingela Wastegård
Göte Björkdahl
Birgitta Kjellgren
Lena Palmqvist
Samhällets Dag – arbetsgruppen
Sammankallande

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Torsten Kvick
Sonny Bergius
Jan Levin
Christer Liljenberg
Tomas Krusell
David Bergius

omval
omval
omval
omval
omval
omval

Paula Johansson Everall
Susanne Lönnstig

omval
nyval

Anders Bråse
Lars-Tore Axelsson
Bengt-Rune Axelsson
Sonny Bergius
vakant plats

omval
omval
omval
omval

Midsommar – programkommittén

Badviken – arbetsgruppen
Sammankallande
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Julgran Torget – arbetsgruppen
Sammankallande

Julgran Affären – arbetsgruppen
Sammankallande

Biblioteksgruppen
Samordnare

Lars Eric Fält
Lennart Olsson
Jan Levin
Sigge Olausson
David Bergius

omval
omval
omval
omval
omval

Bert Olsson
David Krusell
Thomas Krusell

omval
omval
omval

Frank Holvik
Boel Wranger
Ulla-Stina Ewenfeldt

omval
omval
omval

Ansvariga för flaggning på den officiella flaggstången på Rytterholmen
Jan-Anders Andersson
omval
Erland Berntsson
omval
Defibrillatorsamordnare (f.d. defibrillatorgrupp)
Carl-Erik Alphonce

omval

Simskolan
Ansvariga utses av styrelsen
Vindkraftsgruppen
Vilande. Aktiveras av styrelsen.
16 Val av två delegater till Bohusläns Skärgårdsråds Kuststämma den 9/4 på Klädesholmen samt
dito suppleanter.
Gösta Andersson
omval
Jan-Anders Andersson
omval
17 Årsmötet har inte kunnat få fram några förslag till ny valberedning inför år 2011 och ingen ny
valberedning kan tillsättas.
Ann-Charlotte Norrås påpekar att ett annat datum för årsmöte skulle kunna medföra större
intresse vilket noteras. Inger Johansson påpekar att de grupper som varit tillmötesgående
med liknande önskemål inte har fått någon bättre respons med engagemanget.
Gösta Eek informerar att nytt för 2011 kommer ett extra informationsmöte hållas på städdagen
den 4 juni och då kommer utvärdering göras om även det återkommande sommarmötet skall
hållas.
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18 Övriga frågor
Bert Olsson har haft kontakt med Hälleviksstrands Samhällsförening som vill göra ett besök
på Klädesholmen. Bert kan vara behjälplig med denna kontakt.
Anmärkning: Innan protokollet blev justerat har datumet blivit bestämt till söndagen den 10
april.
Bert Olsson som sitter med i Länsbygderådet Hela Sverige skall leva bjuder in några
delegater från styrelsen till sammankomst på Näs den 6-7 april. Bert återkommer till styrelsen.
Träd har skövlats i Hästevik vid ”lilla skogen” till mångas ilska. Tjörns Kommun, Fortum eller
vägföreningen är på något sätt involverade i detta men någon som vill ta på sig ansvaret har
inte gått att få tag i. Gösta Eek informerar att styrelsen inte heller hade någon
förhandsinformation om trädfällningarna och att styrelsen tar avstånd från det. Annan
smygskövling av träd fast i mindre skala har uppmärksammats vid lekparken i Hästevik.
19 Årsmötet avslutas.
Årsmötets ordförande Gösta Eek avslutar mötet och tackar alla som deltagit för visat intresse
trots det svåra väderförhållandet med centimetertjock isbark över hela regionen.
Ordet lämnas över till Holger Nestorsson som håller ett intressant föredrag med bildvisning om
vårt närliggande systersamhälle Flatholmens historia. Under föredraget serveras kaffe och
mycket goda tårtor som Margareta Olsson har gjort.

Klädesholmen den 26 februari 2011

Ordförande

Sekreterare

_______________________________
Gösta Eek

___________________________
Tobias Hålldén

_______________________________
Justeras
Bert Olsson

_____________________________
Justeras
Jan Levin
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