Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 12 mars 2007

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Krister Malander, Ann Charlotte
Norrås, Lars Eric Fält, Stefan Karlsson, Lennart Olsson – t o m punkt
7, Mathias Färdigh fr o m punkten 10 och Stefan Krusell fr o m
punkten 12.

1

Ordföranden Bert Olsson hälsar nya och gamla styrelseledamöter välkomna och
förklarar sammanträdet öppnat.

2

Till att justera dagens protokoll utses Krister Malander.

3

Konstituering av styrelsen
Styrelsen beslutar att välja
Mathias Färdigh till vice ordförande,
Jan-Ove Nilsson till kassör, och
Ann Charlotte Norrås till sekreterare.

4

Beslut om firmatecknare för Klädesholmens Samhällsförening
Styrelsen beslutar att förordna Bert Olsson och Jan-Ove Nilsson att var för sig
teckna firma för Klädesholmens Samhällsförening.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

5

Föregående protokoll
Ordföranden går i korthet igenom föregående protokoll.

6

Från årsmötet
Bibliotekskommittén
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att konstituera en bibliotekskommitté. Styrelsen
beslutar att ordföranden Bert Olsson skall vara sammankallande i den nya

bibliotekskommittén. Övriga kommittéledamöter kommer att presenteras vid nästa
styrelsesammanträde.
Elavtalet
Ordföranden kommer i maj månad att starta arbetet med att ta fram ett nytt elavtal.
7

Inför Tjörns Kommuns möte om planprogrammet den 17 mars 2007
Tjörns Kommun har gått ut med en särskild inbjudan till berörda magasinsägare om
ett informationsmöte rörande planprogrammet. Mötet äger rum lördagen den 17 mars
2007 kl 11.00 i Klädesholmens församlingshem.
Det allmänna mötet till vilket alla boende på Klädesholmen är välkomna äger rum
samma dag kl 13.00. Mötet beräknas vara avslutat kl 14.45. Information har genom
Samhällsföreningens försorg gått ut till samtliga boende.

8

Inför lantmäteriförrättningen den 27 mars 2007
Samtliga fastighetsägare på Klädesholmen är genom Lantmäterimyndigheten i Västra
Götalands län underrättade om ett lantmäterisammanträde rörande
anläggningsförrättning för omprövning av Klädesholmen ga:1 (Klädesholmens
Vägförening). Vid sammanträdet kommer att behandlas
1
2

Nya andelstal för fastighetsägare, och
Eventuellt ny vägsträcka och/eller grönområde för intagande till
vägförening.

Sammanträdet äger enligt den särskilda kallelse som gått ut tisdagen den 27 mars kl
18.00 på Kommunkontoret i Skärhamn.
Klädesholmens Samhällsförening har hittills ansvarat för skötseln av de tre
grönområden som avses under punkten 2 i kallelsen – lekplatsen i Stenvik, lekplatsen i
Hästevik och parken i badviken.
Klädesholmens Samhällsförening har under en följd av år verkat för att ansvaret för
grönområdena skall överföras till Klädesholmens Vägförening då över tiden hållbara
ekonomiska och praktiska förutsättningar för att ombesörja skötseln av de aktuella
områdena saknas i Samhällsföreningen som inte är en ekonomisk förening.
Styrelsen - som motsätter sig att lantmäteriförrättningen genomförs före frågan om
överlämnandet av ansvaret för de tre grönområdena avgjorts - kommer att verka för att
ansvaret för grönområdena överförs till Klädesholmens Vägföreningen att gälla redan
för verksamhetsåret 2007.

9

Styrelsearbetet verksamhetsåret 2007
Styrelsen diskuterar i korthet verksamheten under verksamhetsåret 2007.

10

Samarbetsforum för föreningarna på Klädesholmen
Styrelsen diskuterar frågan om ett samarbetsforum för föreningarna på Klädesholmen.

11

Feriearbeten
Ordföranden informerar styrelsen om att en skrivelse överlämnats till Tjörns Kommun
där Klädesholmens Samhällsförening öppnar möjligheten för feriearbete för en person.

12

Övriga frågor
Informationsbroschyren 2007
Krister Malander åtar sig att arbeta fram årets informationsbroschyr. Uppgifter som
skall tas in i broschyren skall vara Krister Malander tillhanda senast den 15 maj
2007. Krister Malander åtar sig också att märka ut de tre papperskorgarna med anslag
för att tydliggöra att det är i dessa som hundbajs och annat skräp skall slängas.
Företagsträffen
Särskild inbjudan till årets företagsträff har gått ut. Företagsträffen äger rum
påskdagen 2007 kl 15.00 i församlingshemmet.

13

Sammanträdesdagarna i vår och sommar
Styrelsen kommer att sammanträda
Tisdagen den 17 april,
Tisdagen den 15 maj,
Tisdagen 5 juni, och
Tisdagen den 21 augusti.
Samtliga sammanträder rum kl 18.30 i Allaktivitetshuset.
Samhällets dag kommer att äga rum den lördagen den 7 juli och sommarmötet den 4
augusti.

14

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet
Ann Charlotte Norrås

Justeras

Krister Malander

Ordföranden

