Protokoll fört vid Samhällsföreningens styrelsemöte tisdagen den 25 augusti 2009.
Närvarande:

Svante Haglund
Lennart Olsson
Gösta Eek
Gösta Andersson
Thomas von Sudow
Susanne Lönnstig
Annika Krusell
Paula Johansson Ewerall
Jan-Anders Andersson, fr.o.m. punkt 5; Samhällets dag

Frånvarande:

Mathias A Färdigh
Tobias Holldén

1

Mötets ordförande, Svante Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2

Till att justera mötets protokoll valdes Annika Krusell.

3

Vid förra styrelsemötet utsågs Svante Haglund att leda dagens möte.

4

Föregående mötes protokoll godkändes, mailas ut till styrelsen och läggs till
handlingarna.

5

Utvärdering av sommarens aktiviteter
 Sillens dag, 6 juni
Chokladhjulet gick bra. Biblioteket var öppet och fick en hel del besökare.
Arrangemanget är uppskattat av besökare och lättarbetat för Samhällsföreningen.
Styrelsen beslutade delta även nästa år och då kanske med ytterligare ett hjul. Fler
besökare i år som dessutom var utspridda under fler timmar. Styrelsen tackade alla
som hjälp till med arrangemanget


Samhällets dag, 4 juli
Uppskattat arrangemang. Många besökare, både ”gamla” holmare och nya.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som varit med och arrangerat dagen.



Midsommar, 19 juni
Ca 900 betalande gäster, barn gratis, flera av besökarna var tillresta från övriga
Tjörn. De goda bullarna tog snabbt slut. En eventuell prishöjning av entrén, idag
10:-, bör diskuteras. På anslag vid entrén bör anges vart inträdet går till (vinst på
entrebiljetten, bidrag till simskolan m.m.).



Simskolan
Två instruktörer har utbildats, Matilda Gottlander och Richard Olsson, med bidrag
från Ssamhällsföreningen. 63 barn var inskrivna i simskolan, rekord på Tjörn?
Avgiften diskuterade för märkestagare, som anses vara låg, då de behöver en hel
del engagemang av instruktörerna. Ett stort tack till våra siminstruktörer som
hälsas välkomna tillbaka till nästa sommar.

6

Sillmuseet
Styrelsen hälsade Pelle Stavfeldt välkommen till mötet. Pelle är inbjuden för att
redogöra för kommande behov av underhåll av byggnaden. Pelle berättade även
bakgrunden till hur Sillmuseet startade och det avtal som löper mellan Pelle och
Samhällsföreningen. PK flyttade från lokalen i mitten på 80-talet och Pelle erbjöd sig
att köpa lokalen. Senare erbjöds Samhällsföreningen lokalen för att bedriva
museiverksamhet med inriktning på fiskeindustrin på Klädesholmen från 1861 och
fram till idag. Ett nyttjanderättsavtal (liknande kommunen har med Säby) tecknades
1994 på 15 år med en option på en första förlängning på 10 år. Just nu löper avtalet ut
2019. I avtalet framgår att Samhällsföreningen skall stå för det löpande underhållet
utvändigt. Invändigt underhåll efter utnyttjande av ytan. Tidigare har museet fått ett
startbidrag från staten. Museet bedömer att driftskostnaden är ca 30.000 kronor per år.
Driftskostnaden täcks nästan av entré- och guideavgifter.
I år har det hittills varit ca 1,300 besökare samt ca 40 grupper. Samtliga besökare
betalar i dag 10:- i entré och grupperna ytterligare 300:- för guide. Styrelsen
diskuterade effekterna av en eventuell prishöjning av entrén och rekommenderar
museikommittén att höja entrén till 20:- för nästa år.
Pelle bedömde kommande underhåll till materialinköp för utvändig målning samt
eventuellt byte av vissa hängrännor. Viss del av taket kommer att bytas ut till plåttak,
det arbetet har delvis redan påbörjats. Styrelsen åtog sig att utföra arbetet med målning
och hängrännor, gärna med ytterligare arbetsvilliga. Arbetet bör vara klart nästa vår.
Kommande år bör Samhällsföreningen avsätta ca 10.000 – 15.000:- per år för löpande
underhåll av Sillmuseet. Den beräknade kostnaden bygger på frivilligt arbete och
avser endast materialinköp.
På museet förvaras drygt 7.000 gamla foton från Klädesholmen.
Styrelsen gav Gösta Eek, Gösta Andersson och Pelle Stavfeldt i uppdrag att kontakta
de stora företagen på ön om bidrag till museet.
Pelle har kontakt med Håkan Hilmersson, biblioteket, för att kontinuerligt byta ut
utställningarna på biblioteket.
Styrelsen tackar speciellt Pelle för engagemanget och sänder också ett stort tack till
alla som på olika sätt bidrar till att hålla museet öppet.
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Arbetslördag
Då vårens sista arbetsdag ställdes in pga av dåligt väder, återstår en del arbete att
utföra på vår lokal. Gösta A handlar in material, färg m.m.. Jan-Anders målar
utvändigt grund och dörrar så snart material kommit och vädret tillåter. Resterande
arbete görs lördagen den 12 september. Kallelse skickas ut i god tid av Gösta A.

8

Biblioteksplan
Ett förslag till biblioteksplan har presenterats av kommunen. Kommunen har kallat till
möte 9 september. Gösta A och Susanne planerar att delta samt att skriva ett
betänkande. Rapport nästa möte. Susanne kontaktar Kulturförvaltningen för mer
information.

9

Klädesholmens logotype
Anne Björkman och Ingela Wastegård hälsades välkomna. Anna och Ingela ställde
frågan om att erhålla ett finansiellt bidrag från Samhällsföreningen och att få använda
föreningens logotype till tryck på tröjor, handdukar m.m. som skall erbjudas till
försäljning. Vinsten skall enbart gå till upprustning av badviken, i första hand nya
bänkar.
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och gav sitt samtycke till att fortsätta
offertarbetet och precisera ett mer utarbetat förslag och budget till nästa möte.

10 Övriga frågor
Brevlådor – Posten planerar att dra in två av tre låder på Klädesholmen. Posten vill ha
kvar brevlådan vi busshållplatsen Klädesholmen Östra. Styrelsen beslutade skicka ett
brev till posten med begäran att behålla brevlådan utanför ICA Bojen istället och
bibehållen söndagstömmning. Svante H ansvarar för skrivelsen.
Sommarmötet – styrelsen diskuterade formerna för kommande sommarmöten.
Inkomna skrivelser – till styrelsen har inkommit brev från boende ang skadegörelse,
styrelsen ser med allvar på det inträffade.
Nästa möte – tisdagen den 13 oktober, ordförande Tobias därefter 8 december,
ordförande Stefan.
Annika Krusell åtog sig att i fortsättningen se till att viss förtäring finns under mötena.

Klädesholmen den 5 september 2009

_____________________________
Svante Haglund
Ordförande

______________________________
Annika Krusell
Justerare

_______________________________
Susanne Lönnstig
Sekreterare

