Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsförenings möte, tisdagen den 13 oktober 2009.

Närvarande: Lennart Olsson
Gösta Eek
Gösta Andersson
Thomas von Sudow
Susanne Lönnstig
Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson
Mathias A Färdigh
Tobias Hålldén

Frånvarande: Annika Krusell, Stefan Karlsson och Svante Haglund hade anmält förhinder.
1

Mötets ordförande, Tobias Hålldén, öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
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Till att justera protokollet valdes Jan-Anders Andersson.

3

Föregående mötes protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.
En detaljerad ekonomirapport över årets aktiviteter presenteras på
kommande årsmöte. Tobias nämnde att bidrag kan sökas från kommunen till
simskolan – Paula undersöker.
Jan-Anders informerade att det är något oroligt bland ungdomarna på Tjörn.
Det förekommer, så kallad, ”bötning”, en del droger och alkohol. Det är
viktigt att vi är uppmärksamma och polisanmäler olagligheter.
Brev har skickats till Posten för att begära att brevlådan utanför Ica Bojen
blir kvar med söndagstömning. Något svar har inte inkommit, men vad vi
kan se, så är brevlådan utanför ICA Bojen kvar, och har även tömning på
söndagar.
BESLUT:
Till protokollet föra en lista över utestående punkter. Susanne går igenom
protokollen från 2009 och för upp utestående punkter i listform som läggs
sist i varje protokoll.
BESLUT:
Ta hänsyn till eventuella kostnader för underhåll på Sillebua i nästa års
budget.
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T-shirts som marknadsföring av Klädesholmen (Anne Björkman o Ingela
Wastegård.
Både Anne och Ingela har anmält förhinder till dagens möte. De har istället
skickat ett mail till Gösta Andersson som i korthet beskrivs nedan:
Logotype – måste vara i elektroniskt format, pris och förslag på lösning
kommer. Därefter fattar Samhällsföreningen beslut i hur gå vidare.
Inköp. Samhällsföreningen var villig att ligga ute med pengarna för inköpet
av tröjor/toppar till dess kostnaden var täckt och överskottet kunde gå till
inköp av en ny bänk till badviken, tidigast sensommaren 2010. För att säkra
en ny bänk redan till sommaren 2010 har grannarna, Miriam och Konstantin
Technau, beslutat sig för att skänka tröjorna/topparna till föreningen, vilket
innebär att en ny bänk kan finnas på plats redan försommaren 2010, och att
försäljningen eventuellt täcker inköpet av ytterligare en bänk.
Förslag på tröjor/toppar finns på Klädesholmen i slutet av november. De
kan visas upp på nästa möte, och sedan kan försäljningen starta på alla
aktiviteter, som Sillens Dag, Midsommar, Samhällets dag och Tjörn Runt
t.ex.
Samhällsföreningen skickar sitt varma tack till Miriam och Konstatin
Technau som på detta sätt bidrar till trivseln på Klädesholmen.
BESLUT:
Mötet godkände Anne och Ingelas handlingsplan och hälsar dem välkomna
till nästa möte. Gösta Andersson kontaktar Anne och Ingela.
BESLUT:
I samband med bänkdiskussionen, beslutades att föreningen skall under
vårens arbetsdagar se över samtliga bänkar på ön för eventuellt underhåll.
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Biblioteksplan och bibliotekets framtid. I september kallades Gösta
Andersson, Susanne Lönnstig och Bert Olsson till ett möte med
representanter från kommunen; Eivike Sandor, Benita Nilsson och Boel
Sjöberg för att gemensamt diskutera kring Klädesholmens biblioteks
framtid. Efter att Kultur och Fritid diskuterat så blir biblioteket kvar, troligen
endast driven av Samhällsföreningen, men med god stöttning från
huvudbiblioteket i Skärhamn, med både långlån och kanske någon
föreläsning. Stöd från kultursekreteraren utlovas också. Till detta kommer att
vi har tillgång till bokbussen enligt det körschema som kommer. Kommunen
ligger i förslaget kvar på samma nivå i inköp. Avtalet löper troligen på 3 år.
Försäljningen av böcker och tidningar har resulterat i ca 550:-.Drygt 400:har använts för inköp av böcker på Bok & Biblioteksmässan.
I november blir det en föreläsning på biblioteket – håll utkik efter mer
information.
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Höstens aktiviteter. Nästa möte, den 8 december, bjuds valberedning in.
BESLUT:
Mathias kontaktar valberedningen.
BESLUT:
På mötet den 26 januari 2010, skall punkten ”förbereda årsmötet” upp på
dagordningen
Hösten är här och snart vintern med kanske snö och is. Mötet vill uppmana
ansvariga för badstegarna att stegarna tas upp så inte slitaget blir onödigt
stort. Samhällsföreningen passar samtidigt på att tacka för arbetet.
Ansvarig:
Annika Andersson
Gösta Andersson
Rune Hilmersson
Stefan Krusell
Per Aste Persson
Sören Johansson
Sonny Bergius
Lennart Olsson
Stig Lennart Johansson
Bert Olsson
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Plats:
Alax Helmersberg
Dyngevik
Krågeberget
Kyrkan
Inloppet Hästevik
Stenvik
nedanför Fiskhamnsvägen 5
Lillevik
Edet
Nasaret

Övriga frågor.
Elavtalet med Fortum löper ut hösten 2010.
BESLUT:
Gösta A kontaktar Bert Olsson för hur avtalet är formulerat.
Årsmötet är alltid sista lördagen i februari
Gösta A uppmanar styrelsen att till nästa möte ha läst igenom
anteckningarna från Framtidskonferensen och ge förslag på punkter för
föreningen att driva.
Västtrafik kommer med en ny turlista från den 13 december. Noteras bör att
Tjörnexpressen inte längre kör ut till Klädesholmen utan vi erbjuds
”matarbussar” till större hållplatser. De lokala bussarna i 300-serien kommer
att fortsätta köra ut till Klädesholmen. Mer information finns i kommunens
tidning ”Vi på Tjörn nr 3/2009” eller kontakta Samhällsbyggnadsnämnden.
Vem är idag ansvarig för tennisbanan? – Gösta A undersöker och
återkommer till nästa möte.

Skola/förskola på Klädesholmen är återigen hotad. Förskolan i Rönnäng
skall byggas ut. Förskola på Klädesholmen blir dock kvar till minst
sommarlovet 2010 och skola till minst sommarlovet 2011. Den tidigare
inlämnade ansökan för friskola har gått ut, ansökan är endast giltig i två år.
Nästa möte tisdagen den 8 december kl. 1830. Mathias skriver agendan och
kallar till mötet. Mötesordförande är Stefan Karlsson..
Tobias, dagens mötesordförande, tackade samtliga närvarande och
förklarade mötet avslutat.

Klädesholmen 16 oktober 2009

____________________________ ________________________________
Ordförande
Justerare
Tobias Hålldén
Jan-Anders Andersson

____________________________
Vid protokollet
Susanne Lönnstig

Bilaga: Utestående punkter från tidigare möten 2009.

Utestående punkter Samhällsföreningen Klädesholmen 2009

Tobias - undersöker frågan om sötvattendusch på badviken

Gösta A – ser över prisbilden för simskolan inför sommaren 2010

Midsommarfirandet – en eventuell prishöjning av entrén bör diskuteras. Ett
anslag vid entrén som tydliggör hur intäkterna från midsommarfirandet används

Paula - ta hänsyn till eventuella underhållskostnader för Sillebua i kommande
budget

Susanne – kontakta kultursekreteraren för mer detaljerad information om vad
huvudbiblioteket kan stötta med.

