Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsförenings styrelsemöte
tisdagen den 12 maj 2009 kl. 1830

Närvarande:

Thomas von Sydow
Lennart Olsson
Mathias A Färdigh
Paula Johansson-Everell
Gösta Eek
Gösta Andersson
Tobias Hålldén
Jan-Anders Andersson
Susanne Lönnstig

Anmält förhinder

Svante Haglund
Annika Krusell
Stefan Karlsson
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Mötet öppnas och dagordningen godkändes
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Till justeringsman för mötet valdes Lennart Olsson
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Till ordförande för mötet valdes Mathias A Färdigh
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Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll
Tillägg: Ordförande för styrelsemöten är rullande och går i
alfabetisk ordning på efternamn. Nästa ordförande kallar och
skriver dagordning samt handlar frukt/fika till mötet.
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Information från Samhällets dag förkommitté
Annika Andersson hälsades välkommen och rapporterade att
arbetet fortskrider enligt plan. Invigningstalare Annika Andersson.
Det finns några funderingar på eventuella nyheter för året, men
ännu inga beslut. På biblioteket blir det en utställning om
Klädesholmens fiskare och receptinsamling. Av den försäljning
som sker går 15% av vinsten till Samhällsföreningen, resterande
vinst går till olika välgörenhetsändamål. Den vinst som kommer
Samhällsföreningen till del återinvesteras i t.ex. bidrag till
simskola, bänkar på allmänna platser, uppfräschning av KIF,
containrar till städdagen etc.

Det bör framgå i informationen att det är sedvanligt inträde på
Sillebua. Broschyr skall tryckas, sponsors plats kostar 750:- (ej
moms). Baksidan på broschyren kommer även att tryckas separat
för att kunna användas som karta över samhället och delas ut till
dem som gästar vår ö. Banderollen och markistak behöver bytas
ut. Annika fick i uppdrag att inhandla material så billigt som
möjligt, vid tveksamhet, kontakta Gösta A o Gösta E.
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Information från Midsommarkommittén
Arbete pågår. Sångare är bokad men det saknas en
spelman/kvinna. Kontakta Paula för tips. En arbetsgrupp söks som
kan hjälpa till att bära fram bord m.m. samt även bära tillbaka efter
firandet. Kontakta Paula Johansson Everell.
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Städdagen, 24 maj
Gösta A har samtalat med kommunen huruvida de kan erbjuda
container. Gösta A fick i uppdrag att tillsammans med Lennart
Olsson boka containrar samt även bestämma var dessa skall stå. En
informationslapp kommer att läggas i brevlådorna inför städdagen.
Givetvis hoppas vi att så många som möjligt sluter upp.
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Arbetslördag
Fortfarande finns det en del utestående arbete på KIF. En sista
uppsamling har bestämts till lördagen den 13 juni kl. 0900.
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Brandklassat skåp till biblioteket
Det skåp som använts som säkerhetsskåp på ICA Bojen behövs
inte längre. Skåpet flyttas till KIF och ställs på scenen. Flytten
sköter Gösta A o Gösta E under städdagen. Susanne meddelar
Monica.
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Biblioteksplan
Bibliotekskommittén har varit i kontakt med kommunen för att få
mer information om processen och kommande förslag till
biblioteksplan. Bert Olsson är med i den kommunala
arbetsgruppen. Beslutades att avvakta mer information från Bert
samt att bevaka att Samhällsföreningen deltar i remissarbetet. Om
kommunen beslutar avveckla filialbiblioteket går
samhällsföreningen miste om en hyresintäkt.
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Simskolan
Matilda Gottlander och Ricard Olsson har tackat ja till arbetet som
lärare på simskolan sommaren 2009. De har fått ett
utbildningsbidrag på 3.000:- vardera. Båda har dessutom erbjudits
anställningen även sommaren 2010. Utbildningen sker i
Uddevalla.
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Övriga frågor
Boende kan kontakta Tjörns Kommun, samhällsbyggnadsnämnden
om problemet med störande duvor kvarstår.
Gräset i parken bör klippas, ansvarig Vägföreningen – Paula
kontaktar vägföreningen - mailar ut svar till styrelsen.
Sprängsten tippas vid berget nedanför församlingshemmet – Paula
kontaktar vägföreningen om detta är ok - mailar ut svar till
styrelsen.
Bänkar repareras och kommer snart att placeras ut på allmänna
platser.
Hästeviks badstege fortsatt problem – grannen österut erbjuder fri
passage.
Fråga om sötvattendusch på badplatsen kom upp – Tobias
undersöker och återkommer med besked.
Biblioteket - Välkommen att skänka böcker till biblioteket.
Utförsäljning av gamla tidningar/böcker sker under sommaren.
Informationstavla anslås i gästhamnen. Ändrade öppettider under
sommaren – se kommande anslag.
Rytterholmens elavtal med Fortum går ut nu. Hyresgästerna tittar
på annat alternativ.
Utställningen ”Detaljplan för östra Klädesholmen” finns nu på
biblioteket. Kommunen bjuder in till informationsmöte för
sakägare, biblioteket tisdagen den 26 maj kl. 1800-2000.

Gösta Andersson anmäler jäv och lämnar mötet.
Övriga styrelsen diskuterade skillnaderna mellan
samhällsföreningens förslag och de nya förslaget från kommunen.
Frågan om ändamål med magasinen kvarstår. Styrelsen beslöt att
lämna in samma svar som vid förra tillfället. Susanne Lönnstig
skriver remissvar som skall vara hos kommunen senast 9 juni
2009.
Nästa möte tisdagen äger rum den 16 juni, ordförande Svante
Haglund.
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Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Klädesholmen tisdagen den 12 maj 2009

____________________________________
Mathias A Färdigh, mötesordförande

_______________________________
Lennart Olsson, justerare

_____________________________
Susanne Lönnstig, vid protokollet

