Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 21
september 2005
Närvarande:
Bert Olsson, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Krister Malander, Lennart Olsson, Annika
Krusell, Ann Charlotte Norrås samt Annika Andersson och Lars-Erik Fält från punkten 4.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
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Jan-Ove Nilsson utses att justera dagens protokoll.
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Föregående protokoll mm

Ordföranden går i korthet igenom de frågor som behandlades vid förra sammanträdet. Han
informerar därvid om en skrivelse till Tjörns Kommun rörande möjligheten att få kommunens
hjälp med papperskorgar sommartid. Ordföranden informerar vidare om att mötet mellan
Vägverket, Polisen, Tjörns Kommun, Vägföreningen och Klädeshomens Samhällsförening
kommer att äga rum den 7 oktober 2005 kl 09.30 på KIF.
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Enkät till åretruntboende

Klädesholmens Samhällsförening har tidigare i en enkät till fritidsboende ställt frågor rörande
åsikter om och förväntningar på boendet på Klädesholmen. En enkät kommer nu att tillställas
åretruntboende. Enkäten kommer att omfatta de frågeställningar som tagits upp i den tidigare
enkäten med de tillägg och förändringar som följer av att enkäten nu riktar sig till dem som
redan är åretruntboende på Klädesholmen.
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Inbjudan till kommunpolitikerna

Styrelsen beslutade vid förra sammanträdet att bjuda in politiker från Tjörns Kommun till
styrelsesammanträdena för att utbyta information i för Klädesholmen angelägna frågor.
Frågan om formerna för inbjudan m m diskuteras.
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Inbjudan till företagare boende på Klädesholmen

Styrelsen beslutade också vid förra sammanträdet att i mån av tid att bjuda in företagare som
bor här på Klädesholmen för att få information om deras verksamhet. Styrelsen beslutar nu att
efterhöra vilka företag som är representerade genom att t ex ägaren är boende här och vilka
som skulle vara intresserade av att medverka vid ett informationsmöte med styrelsen.
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SISU-projektet och Skottlandsresan

Klädesholmen ingår i SISU-projektet tillsammans med ett stort antal öar i Finland, Skottland,
Estland och Sverige där också Marstrand, Dyrön, Kalvsund, Köpstadsö och Asperö ingår.
Projektet har nu gjort en studieresa till Skottland och Klädesholmen representerades på resan
av Gösta Andersson och Mathias Färdigh. Gösta Andersson informerar kort om en mycket
intressant och givande resa. Vid studieresan har frågor rörande befolkning, utbildning,
ekonomi, infrastruktur, service och miljö diskuterats. Gösta Andersson kommer vid nästa
sammanträde att lämna en utförligare redogörelse om de iakttagelser som gjorts och om de
jämförelser som kan göras men vårt eget boende på Klädesholmen.
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Övriga frågor

Gräsklippningen
Gräset växer fortfarande så kraftigt att ytterligare en gräsklippning kommer att göras.
Turistutvecklingen i Södra Bohuslän
Lars-Erik Fält informerar kort om turistutvecklingen i Södra Bohuslän. Han kommer vid nästa
sammanträde att lämna en utförligare information. Frågan om turistutvecklingen på
Klädesholmen kommer då också att diskuteras.
Ny föreningskonsulent på Tjörn
Ordföranden informerar om att Tjörns Kommun fått en ny turistkonsulent - Tina LiljeredMyrmark. Klädesholmens Samhällsförening önskar henne välkommen till sitt nya arbete.
Trafiken
Klädesholmens Samhällsförening har fått en skrivelse med förslag till trafikreglerande
åtgärder från Gösta Bernefors. Bernefors förslag kommer att tas upp tillsammans med de
övriga förslag till trafikreglerande åtgärder som kommer att diskuteras vid sammanträdet med
berörda parter den 7 oktober 2005. Se ovan under punkt 3.
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Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 26 oktober 2005.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Jan Ove Nilsson

Ordföranden

