Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens möte tisdagen den 15 juni 2010 kl. 1830.

Närvarande:

Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson, d.y.
Tobias Hålldén
Gösta Eek
Robert Bergfeldt
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Ulrika Johansson
Lennart Strandner inbjuden till punkten Samhällets dag

Frånvarande:

Birgitta Kjellgren, Svante Haglund och Thomas von Sydow har anmält
förhinder.

1

Mötets ordförande, Gösta Eek hälsade alla välkomna

2

Till att justera protokollet valdes Paula

3

Dagordningen godkändes med tillägget till övriga frågor Simskolan

4

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

5

Midsommar
Allt under kontroll enligt Paula, men fler frivilliga är mycket välkomna. Bl a Gösta A tar upp
entré och Susanne bidrar med kaffetermosar. Radio Göteborg kommer att ringa upp Gösta A
under firandet för att göra ett reportage i direktsändning.
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6

Samhällets dag
Lennart Strandner hälsades välkommen. Dagen kommer att följa gammalt känt mönster men
med presentation av den nya boken om skolbarn på Klädesholmen. En ny utställning startar
samtidigt på biblioteket. Kyrkan nyinvigs den 27 juni och håller öppet för visning på
Samhällets dag. Tipspromenad även för barnen. Två lotterier där hummertinor lottas ut.
Susanne säljer de tryckta tröjorna. Lennart gör en prisskylt. Ett nytryck av de gamla kartorna
kommer att säljas. Något framträdande av barn blir det också.
Information kommer att delas ut före midsommar. Informationsfoldern har sponsrats av
några företagare på Klädesholmen.
Paula skickar uppgifter till Lennart hur inkomsterna per aktivitet sett ut tidigare år.
Styrelsen uppmanas att lämna bidrag till brödlotteriet kvällen innan, det går även bra med
köpebröd. Lämnas i allaktivitetshuset fredagen den 2 juli

7

Sillens dag
Mycket bra utfall på lotterierna. Bör utökas eller bytas med ett sillhjul till nästa år. Vi bör vara
beredda på att starta försäljningen tidigare nästa år. Dvs FÖRE utsatt tid. Många besökare på
biblioteket. Cirka hälften av de tryckta tröjorna såldes.

8

Elavtalet
Gösta E har träffat några elleverantörer. Någon form av intresseanmälan från varje abonnent
krävs innan tecknade av avtal. Ett informationsbrev görs där vi informerar om villkoren och
ber om en intresseanmälan som bör vara inlämnad under september. Bör vara distribuerad
innan Samhällets dag, ytterligare information ges på Sommarmötet. Gösta E tar fram ett
förslag och Gösta A hjälper till att revidera och trycka upp kopior. Utdelning sker i samband
med Samhällets dag. Utdelning i brevlådor sker av styrelsen i samband med att inbjudan till
sommarmötet görs. Susanne organiserar utdelningen under vecka 30.

9

Sommarmötet
Inbjudan skickas under vecka 30 (se ovanstående ang intresseanmälan elavtalet). Gösta A gör
inbjudan till sommarmötet samt bokar Röda korslokalen. Lördagen den 7 augusti kl. 1500,
Gösta E ordförande.
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10 Övriga Frågor
Bänk till badviken levereras inom de närmaste dagarna.
Simskolan - Start vecka 27, 5 juli 2010. Första dagen endast inskrivning. Avgift för
simskoleelever boende inom Tjörns kommun 275:-, övriga 425:-. För märkestagare oavsett
boendekommun 225:-. Löner till simlärare enligt kommunals avtal.
Internet på biblioteket – Telenor har ett bra erbjudande för ca 200:- inklusive moms per
månad om man tecknar ett 24-månadersavtal. Robert går vidare med ett förslag utifrån en
router.
Kommunen har minskat bidraget till badviken något från tidigare år.
11 Nästa möte
Nästa möte 3 augusti, ordförande Svante Haglund
12 Mötet avslutas
Ordförande Gösta Eek tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.
Ett speciellt tack till Jan-Anders som lämnar oss i samband med sin boendeflytt till Höviksnäs.
Styrelsen överlämnade blommor och önskade lycka till.

Klädesholmen 20 juni 2010
Ordförande

___________________________
Gösta Eek

Justerare

Vid protokollet

___________________________
Paula Johansson Ewerall

_______________________
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 – klart se protokoll 15 juni 2010
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
Gösta A – placering av helikopterplattan – återkommer nästa möte, 15 juni
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