Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens möte tisdagen den 25 maj 2010 kl. 1830.
Närvarande:

Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson, d.y.
Tobias Hålldén
Svante Haglund
Annika Krusell
Gösta Eek
Ulrika Johansson, kom till punkt12.
Robert Bergfeldt
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Thomas von Sydow

Frånvarande:

Birgitta Kjellgren har anmält förhinder.

1

Mötets ordförande, Tobias, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2

Till att justera protokollet valdes Gösta A

3

Dagordningen godkändes

4

Föregående mötes protokoll gicks igenom av styrelsen lades till handlingarna..

5

Information ang tröjorna.
Tröjorna kommer att säljas på Sillens dag av Ulrika, Susanne o Lars. Önskvärt att
badkommittén i fortsättningen försöker att vinterförvara bänkarna för att undvika slitage.
Gösta A kontaktar kommunen ang de nya träsoffor som skall kompletteras med på
Klädesholmen. Tobias tar fram priser och köper in bord/bänk som försäljningen av tröjorna
ger. Samhällsföreningen vill rikta ett stort och varmt tack till familjen Technau för bidraget till
nytt bord/bänk på badviken.

6

Elavtalet.
Gösta Eek har varit i kontakt med ca 10 elleverantörer, för att gå vidare kommer det att
behövas fullmakter från de som vill teckna elavtal. Fullmakt och information görs på nästa
möte och delas ut snarast. Gösta kommer bl.a. att träffa representant från Mölndals energi.
Beslut tas på sommarmötet. Samhällsföreningen i Bleket kommer att tillfrågas om de vill
delta i elavtalet.
Gösta E kommer att uppdatera hemsidan med information, kontakta företagen på
Klädesholmen och undersöka deras intresse av att delta i elavtalet samt hålla i kontakten
med Mats Hjalmarsson som är representant för hyreshusen
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7

Städdagen 15 maj.
Bra uppslutning och ett mycket gott arbete från alla deltagare. Inte så mycket skräp på
stränderna som tidigare år, troligen pga lite blåst under vintern/våren.

8

Simskolan
Gösta A träffar instruktörerna nästa vecka och återkommer till nästa möte med mer
information.

9

Midsommar
Paula och Josefin har startat förberedelserna och tar samma upplägg som förra året.
Styrelsen beslutade höja inträdet till 20 kronor för alla över 15år, upp till 15 år går in gratis.
Tobias och Susanne har partytält till förfogande. Kontakta dem i god tid om tälten behöver
lånas.

.
10 Samhällets dag
Susanne bjuder in Mona Johansson till nästa möte, 15 juni.
11 Sillens dag
Vi ställer upp med två olika hjul – ett chockladhjul och ett med mjukisdjur och godis.
Hjulen skall ha 100 småvinster och 16 stjärnvinster var. Köps in av Jan-Anders, Paula och
Gösta A.
Bemanning, ingår att ta fram och ställa tillbaka hjul m.m.:
Chockladhjul
Mjukisdjurhjulet
Svante
1130-1400
Annika
1200-1400
Thomas
1130-1400
Gösta E
1400-1630
Gösta A
1400-1630
Robert återkommer snarast om de kan hjälpa till
Biblioteket håller öppet och bemannas av Frank och Boel.
Tobias och Susanne har partytält till förfogande. Kontakta dem i god tid om tälten behöver
lånas.
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12 Övriga Frågor
Bättre och snyggare belysning efterlyses – frågan ägs av vägföreningen.
Biblioteket har en föreläsning av Ingemar Johansson lördag 29 maj.
ICA Bojen – arbete pågår med att se över stadgarna och hyresavtalet kommer att
omförhandlas under året. Alla bör bidra med att försöka handla lite mer.
Skadegörelse/brott/sabotage förekommer på Klädesholmen likväl som i andra samhällen –
Samhällsföreningen utrycker sin sympati för de drabbade och ber dem polisanmäla
händelserna samt att alla har ett vakande öga över vad som händer här.
Jan-Anders rapporterade om sinn korrespondens med kommunen ang de allmänna toaletter
som finns i allaktivitetshuset – kommunen kommer till nästa säsong att upprusta toaletterna.
Kommunen vill teckna ett avtal där samhällsföreningen äger datorn och står för kostnaderna
för internet – Robert tar fram priser och vilket behov vi har.
Kommunen ansvarar för underhållet av handikappliften utanför allaktivitetshuset.
13 Nästa möte
Gösta Eek är ordförande nästa möte tisdagen den 15 juni kl. 1830.
14 Ordförande Tobias tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

Klädesholmen 30 maj 2010
Ordförande

___________________________
Tobias Hålldén

Justerare

Vid protokollet

___________________________
Gösta Andersson

_______________________
Susanne Lönnstig
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Utestående punkter Samhällsföreningen Klädesholmen 2009/2010
Tobias - undersöker frågan om sötvattendusch på badviken.
Materialkostnad på ca 5-10ksek. Beslutades att undersöka möjligheterna att utöka
driftsbidraget samt att eventuellt förbereda för vatten när parkeringsplatserna bakom
allaktivitetshuset görs om. Gösta A kontaktar kommunen
Gösta A – ser över prisbilden för simskolan inför sommaren 2010
Beslut nästa möte 15 juni
Midsommarfirandet – en eventuell prishöjning av entrén bör diskuteras. Ett anslag vid entrén
som tydliggör hur intäkterna från midsommarfirandet används.
Höjt inträde – se punkt 9.
Paula - ta hänsyn till eventuella underhållskostnader för Sillebua i kommande budget
Susanne – kontakta kultursekreteraren för mer detaljerad information om vad
huvudbiblioteket kan stötta med.
Kontakten sköts av Frank Holvik
Gösta A – placering av helikopterplattan – återkommer nästa möte, 15 juni
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