Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 11
januari 2005

Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte Norrås, Mathias Färdigh,
Lars-Erik Fält och Håkan Kristiansson.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.
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Lars-Erik Fält utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom frågor som behandlats vid förra sammanträdet. att sätts upp
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Detaljplanearbetet – det fortsatta arbetet

De informations/diskussionsmöten som styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening
genomfört med anledning av Tjörns kommuns planarbete är nu samtliga avslutade.
Protokollen från informationsmötena kommer att överlämnas till dem som närvarit vid
mötena för synpunkter varefter de kommer att sammanställas och läggas ut på Klädesholmens
Samhällsförenings hemsida. Sammanställningen kommer också att tillställas samtliga som
varit särskilt inbjudna till informationsmötena genom postförsändelse.
Samhällsföreningens synpunkter kommer att diskuteras vid styrelsesammanträdet i
Klädesholmens Samhällsförening den 8 februari 2005. En redovisning av arbetet och
Samhällsföreningens synpunkter kommer också att lämnas på årsmötet den 26 februari 2005.
Detaljplanerarbetet kommer därefter att avslutas med ett gemensamt möte för alla dem som
varit särskilt inbjudna till informationsmötena under hösten 2004. Det mötet kommer att äga
rum den 12 mars 2005 kl 09.00 i Klädesholmens Församlingshem. Särskild kallelse utgår.
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SISU-projektet

Vid förra styrelsemötet lämnades en utförlig information om EU-projektet SISU som står för
Small Islands for Survival and Understanding.
Klädesholmen igår i SISU-projektet tillsammans med ett stort antal öar i Finland, Skottland,
Estland och Sverige där också Marstrand, Dyrön, Kalvsund, Köpstadsö och Asperö ingår.
Frida Ahrel som är projektanställd för SISU inom Göteborgs Kommuninformerade vid förra
sammanträdet om det arbete som skall genomföras när det gäller att ta fram en s k SWOTanalys - en analys över styrka, svagheter och hot när det gäller vårt samhälles utveckling.
Analysen kommer att behandla områdena befolkning, utbildning, ekonomi, infrastruktur,
service och miljö. I arbetet kommer från Klädesholmen att delta en representant för
näringslivet, en för offentlig sektor/ politik och en för föreningslivet. Samhällsföreningen
kommer att medverka i och följa projektet med stort intresse.
Analysen skall vara klar den 15 april och från styrelsen kommer en grupp bestående av
Mathias Färdigh, sammankallande, Bert Olsson och Gösta Andersson att medverka. Ett
förslag till analys - ett analysunderlag - kommer att föredras och justeras vid styrelsens
sammanträde den 15 mars 2005.
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Årsmötet den 26 februari 2005

Årsmötet i Klädesholmens Samhällsförening äger rum lördagen den 26 februari 2005. Det
inleds kl 14.00 i KIF där vi kommer att inviga vårt nya bibliotek. Årsmötesförhandlingarna
kommer därefter att fortsätta i Klädesholmens Församlingshem där det som vanligt bjuds på
kaffe och tårta. Den som så önskar kommer att få hjälp med transporten från KIF till
Församlingshemmet.
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Övriga frågor

Belysningarna till julgranarna vid Bojen och på Torget har gjort sitt. Styrelsen beslutade
därför inköpa två nya belysningar till den i år instundande julen.

8

Vårens sammanträde

Styrelsen i Klädesholmens Samhällsförening sammanträder under vårterminen 2005

tisdagen den 8 februari,
tisdagen den 15 mars,

tisdagen den 12 april,
tisdagen den 17 maj, och
tisdagen den 14 juni.
Samtliga möten äger rum kl 18.30 på KIF.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Lars-Erik Fält

Ordföranden

