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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde, Klädesholmens
Samhällsförening, den 30 mars 2009.
Närvarande:

Gösta Andersson, Paula Johansson Everall, Jan-Anders Andersson,
Mathias A. Färdigh, Lennart Olsson, Svante Haglund, Gösta Eek,
Susanne Lönnstig, Tobias Hålldén och Thomas von Sydow.

1. Mötet öppnas
De närvarande hälsar sig välkomna och godkänner dagordningen
2. Val av sekreterare och justeringsperson för mötet
Till sekreterare utses Thomas von Sydow och till justerare Tobias Hålldén.
3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Gösta Andersson.
4. Föregående mötesprotokoll
Gösta Eek gick igenom och mötet konstaterade att det inte fanns några öppna poster.
5. Reflexioner från årsmötet
De som deltagit ansåg att det hade avlöpt väl med godkänt deltagande, tydliga
presentationer samt att Folke Patrikssons berättelse var ett uppskattat inslag. Tårtorna
var som vanligt goda.
6-8 Konstituering styrelse
En längre diskussion om ordförandeposten vidtog. I dagsläget var ingen beredd att
ikläda sig rollen. Försöken återupptas nästa möte. Till sekreterare valdes Susanne
Lönnstig. Till kassör valdes Paula Johansson Everall. Beslutades att kassören och
Gösta Andersson tecknar föreningens firma var för sig.
Mötet ansåg att det finns ett behov av en kontaktperson i styrelsen för att dels
underlätta för medlemmarna men också för att kanalisera övrig information.
Ansåg mötet att Gösta A med sin dagliga närvaro i samhället var lämpligast.

9. Kallelser till styrelsemöten
Mathias tog på sig ansvaret för att dessa kommer ut.
10. Sammanträdesdatum
Följande är inplanerade: 12/5, 16/6, e v i samband med sommarmöte samt 25/8.
11. Kommande aktiviteter
- 23/5 Städdag. Diskussion om den höga kostnaden för avfallshämtning (14 kkr
2008). Beslutades att ställa ut tre behållare som är avsedda för städpatrullernas
avfall. Finns utrymme kvar efter avslutad städdag går det bra med privata bidrag.
-

6/6 Sillens dag. Om förfrågan kommer så är föreningen positiv till deltagande.
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-

19/6 Midsommar. Paula meddelade att planeringen är igång och kommittén
återkommer med önskemål och behov.

-

4/7 Samhällets dag. Arbetet är igång.

-

8/8 Sommarmöte.

-

Simskola. Förra årets instruktörer tillfrågas i första hand och erbjuds
utbildningsbidrag.

12. Övriga frågor
- Arbetslördag Allaktivitetshuset 18/4 kl 10.
-

Gymmet är snart färdigt. Öppettider blir samma som för biblioteket med
reservation för söndagar. Bokning och betalning kommer förhoppningsvis att
administreras från biblioteket. Detta gäller även bastun.
Prislista
Gym 10 kr/besök
Bastu 10 kr/besökare minimiavgift 50 kr

-

Duvor har blivit ett problem som påtalats från flera håll. Mathias skall rapportera
detta till lämplig kommunal instans.

-

Detaljplan för Östra Klädesholmen. Kommunen kommer för att informera i
Allaktivitetshuset 26/5 klockan 18. Därefter ställs planen ut i kommunhuset.

-

Föreningen har fått en inbjudan till invigningen av Salt & Sill’s hotell. Mötet
sänder Gösta E och Gösta A som representanter.

Mötet avslutat

Vid protokollet
Thomas von Sydow

Justeras
Tobias Hålldén

Mötesordförande
Gösta Andersson

