Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 14 december 2005

Närvarande:

Bert Olsson, Annika Andersson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson,
Lars-Erik Fält, Mathias Färdig, Lennart Olsson, Stefan Krusell och Ann
Charlotte Norrås

Övriga närvarande: Inger Pettersson

1

Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna till årets sista
styrelsesammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

2

Till att justera dagens protokoll utses Jan-Ove Nilsson.

3

Föregående protokoll
Ordföranden går i korthet igenom föregående protokoll. Han redovisar därvid bl a de
fortsatta kontakterna med Vägverket rörande de trafikreglerande åtgärder som planeras
i syfte att öka trafiksäkerheten på Klädesholmen.

4

Det fortsatta arbetet med den s k tätortsstudien
Ordföranden informerar om det fortsatta arbetet inom Tjörns kommun rörande de
tätortsstudier som genomförs parallellt för Klädesholmen, Bleket och Rönnäng. Till
grund för kommunens arbete ligger bl a det omfattande arbete som genomfördes av
Klädesholmens samhällsförening 2004 och som redovisades vid årsmötet i februari
2005.

5

Sammanträdesdagar under 2006
Styrelsen beslutar att styrelsesammanträdena under 2006 skall äga rum
måndagen den 16 januari,
tisdagen den 14 februari,
måndagen den 13 mars,
tisdagen den 18 april,
måndagen den 15 maj, och
tisdagen den 13 juni.

Sammanträdena kommer - om inte annat anges i kallelsen - att äga rum i KIF lokaler
med början kl 18.30.
6

Verksamheten och ekonomin inom KIF
Gösta Andersson och Inger Pettersson informerar om verksamheten och ekonomin
inom KIF.

7

Besök av företrädare för Tjörns Kommun m fl
Styrelsen har tidigare beslutat att bjuda in kommundirektören och representanter för de
politiska partierna i Tjörns Kommun för att diskutera för Klädesholmen angelägna
frågor. Företrädare för de politiska partierna kommer att bjudas in i mandatordning.
Måndagen den 16 januari 2006 kommer kommundirektören Bo Svensson till
styrelsesammanträdet. En fråga bland andra att ta upp med kommundirektören är
givetvis det fortsatta planarbetet - se ovan under punkt 4.
Styrelsen kommer vidare att bjuda in Ingrid Bexell Hultén, Kooperativ konsult,
Göteborg för att av henne få information om frågor rörande kooperativ hyresrätt,
stiftelser och aktiebolag.

8

Enkäten till åretruntboende
Styrelsen kommer att tillställa åretruntboende en enkät som - så långt det är möjligt kommer att följa den disposition som användes vid den enkät som riktade sig till icke
åretruntboende.

9

Träff med på Klädesholmen boende företagare
Styrelsen kommer under maj att bjuda in de företagare som bor på Klädesholmen för
att dessa - om intresse finns - skall få tillfälle att informera om och diskutera
näringslivsfrågor för Klädesholmen.
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Informationsfoldern Sommaren 2006
Ordföranden kommer att efterhöra om foldern ”Vad händer på Klädesholmen dag för
dag” kan utarbetas och tryckas av samma leverantör som förra året.
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Sammanträdet avslutas
Sammanträdet avslutas och de närvarande har glädjen att få inmundiga ett underbart
gott julbord med allt som tillhör men också med en fantastisk äggost! Ett varmt tack
till alla som varit behjälpliga och särskilt till ordförandens hustru Margareta Olsson!
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Ordföranden tackar för i år och alla önskar varandra en God Jul och ett Gott
Nytt År!

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Jan-Ove Nilsson

