Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 22 augusti 2006

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Ann Charlotte Norrås,
Annika Krusell, Svante Haglund, Mathias Färdigh och Stefan Krusell
från och med paragraf 7.

Övriga närvarande: Sören Johansson från och med paragraf 6.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Gösta Andersson.
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Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll.
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Ersättare till Jan-Anders Andersson
Ordföranden informerar styrelsen om att Jan-Anders Andersson kommer att vara
verksam i Afrika under två år och därför inte kan fullfölja sin uppgift som
styrelsesuppleant i Samhällsföreningen. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om en
ersättare vid årsmötet i februari 2007.
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Summering av sommarens aktiviteter
Midsommar
Midsommaren i Parken blev som tidigare år en succé. Förra årets rekord i antalet
besökare slogs med god marginal och landade på ca 1 100 vuxna och barn.
Ordföranden och styrelsen tackar varmt alla som engagerat sig i arbetet Midsommaraftonens kommittéer, sångare och musikanter och alla andra frivilliga som
engagerat sig. Ett varmt tack!
Samhällets Dag
Samhällets Dag kom som vanligt med ett härligt väder och många besökande. Enligt
de uppskattningar som gjorts var emellertid antalet besökande något färre än förra året.
Ett varmt tack till Samhällets Dags kommittéer och alla andra som medverkat till att
göra Samhällets Dag till den härliga dag den blev även i år!

Simskolan
Simskolan har i år examinerat 62 elever i grundläggande simkunnighet och
märkestagning vilket är fler än tidigare år. Drygt 30 var märkestagare. Simlärarna
Frida och Annie lämnar i och med denna sommar sina uppdrag som simlärare och
Samhällsföreningen framför härigenom sitt varma tack för ett mycket gott arbete
under tre framgångsrika år!
Ett varmt tack också till Röda Korset och Västra och Norra Hamnföreningarna som
lämnat ekonomiskt bidrag till simskolan!
En uppgift för styrelsen är nu att rekrytera två nya simlärare inför nästa sommar. Tiden
går fort och det finns anledning att redan nu starta rekryteringsarbetet. Ordföranden
kommer att kontakta Tjörns Kommun och anslag kommer att sätta upp på
Samhällsföreningen anslagstavlor. Intresserade kan redan nu anmäla sitt intresse till
ordföranden.
Gräsmattorna
Styrelsen riktar ett varmt tack till Fredrik Mattsson som skött Samhällsföreningens
gräsmattor med den äran!
Broschyren
Det blev lite bråttom med broschyren men den blev bra och den kom ut i tid till sist.
Arbetet med nästa års broschyr bör starta redan nu för att vi inte skall behöva stressa i
onödan.
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Sommarmötet den 5 augusti 2006

Årets sommarmöte var trots värmen mycket välbesökt! Omkring 65 personer kom till
mötet - ett rekord till! Ordföranden redovisar i korthet vilka frågor som togs upp på
mötet. Minnesanteckningarna från mötet kommer att anslås vid ICA Bojen och läggas
ut på Samhällsföreningen hemsida - www.kladesholmen.com.
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Information från ett seminarium om vindkraft

Ordföranden hälsade Sören Johansson som är sammankallande i Samhällsföreningens
vindkraftsgrupp hjärtligt välkommen. Samhällsföreningen engagerade sig för ett antal
år sedan - bl a genom arbetet i vindkraftgruppen - mot en kustnära etablering av
vindkraft. Engagemanget blev framgångsrikt och frågan om en etablering av vindkraft
på kobbar och skär runt om Klädesholmen är nu inte aktuell. Vindkraftsgruppen är
därför vilande i avvaktan på att den återigen kan komma att behöva aktiveras.
Sören Johansson som tillsammans med ordföranden och Gösta Andersson bevistat ett
seminarium som anordnats av Samrådsgruppen Västra Tjörnkusten – SGVT –
informerade i korthet om seminariet som var välbesökt.

Sören Johansson framhåller att riksdagen beslutat att vindkraften skall byggas ut som
en alternativ energikälla. Att driva en kampanj mot vindkraften i sig torde därför inte
vara att rekommendera. SGVT tar heller inte ställning till vindkraften i sig som
energikälla. Sedan riksdagen sagt ja till vindkraft är frågan nu i stället var
vindkraftverken skall placeras.
Samhällsföreningen har tidigare tagit ställning mot en kustnära placering men inte
motsatt sig en havsbaserad placering. Samhällsföreningen kommer emellertid inte att
ta slutlig ställning i frågan förrän det föreligger ett konkret förslag om var den
havsbaserade vidkraften skall placeras och hur den skulle påverka Klädesholmen och
dess boende.
Styrelsen kommer att följa utbyggnaden av vindkraften mycket noga och så snart det
finns anledning kommer vindkraftsgruppen återigen att aktiveras.
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Höstens aktiviteter

Boendefrågorna
Under hösten 2005 och våren 2006 har styrelsen varit starkt engagerad i
boendefrågorna. Det arbetet kommer att fortsätta nu i höst. En stor uppgift blir att
avsluta sammanställningen av enkäterna och därifrån fortsätta diskussionen om vilka
åtgärder som kan vidtas för att locka fler att bo och arbeta på Klädesholmen.
Företagsträffen
Samhällsföreningens träff i maj månad med på Klädesholmen boende företagare blev
mycket givande. Närvarande företagare efterlyste ett nytt möte inom en inte alltför
lång tid. En tanke var att förlägga ett nytt möte redan till augusti eller september i år.
För att så många som möjligt skall kunna närvara beslutar styrelsen flytta fram mötet
och förlägga det till påskhelgen. Företagsträffen kommer att äga rum påskdagen 2007
kl 15.00. Särskild kallelse kommer att utgå.
Tätortsstudien
Samhällsföreningens engagemang i Tjörns Kommuns arbete med den s k
tätortsstudien kommer att fortsätta. Ordföranden följer arbetet genom kontakter med
kommunen och styrelsen beslutar nu också bjuda in Kristina Christiansson från
samhällsbyggnadskontoret vid Tjörns Kommun till årsmötet i februari. Tjörns
Kommun får då möjlighet att inför årsmötet redovisa hur arbetet fortgår och vilka
ställningstaganden som gjorts.
Gästhamnen
Tjörns Kommun har frågat om intresse finns från Samhällsföreningens sida att ta över
ansvaret för Gästhamnen i vart fall under en försöksperiod. Styrelsen beslutar att
avvakta valet och därefter tillsätta en särskild beredningsgrupp med uppgift att komma
med förslag till beslut i frågan.

Defibrillatorn - utbildningen
Styrelsen beslutar bjuda in Carl-Erik Alphonce - Affe - för en information om
omfattningen och kostnaderna för utbildningen i användningen av defibrillatorn.
SISU-projektet
Klädesholmen ses av SISU-projektet som ett gott exempel på hur åretruntboende och
fritidsboende samsas på en liten yta. Ordföranden har bjudits in till en konferens den
1 september 2006 för att informera om hur man arbetat med dessa frågor i
Samhällsföreningen. Ordföranden kommer också att representera vid SISU-projektets
avslutande konferens i Finland den 29 september 2006.
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Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 19 september 2006 kl 18.30 i Allaktivitetshuset.
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Ordföranden tackar på idag och avslutar mötet.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras

Gösta Andersson

Ordföranden

