Protokoll fört vid Samhällsföreningens styrelsemöte den 15 mars 2011
Närvarande: Gösta Andersson, Annika Krusell, Paula Johansson Everall, Håkan Johnsson,
Robert Bergfelt, Thomas von Sydow, Tobias Hålldén och Gösta Eek
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Mötet öppnades
Till ordförande valdes Gösta Andersson
Till sekreterare valdes Gösta Eek
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes
Robert Bergfelt
Till vice ordförande valdes Gösta Eek till sekreterare Valdes
Ulrika Johansson och till Kassör Paula Johansson Everall
Till rätten att teckna föreningen var för sig valdes Gösta Eek och
Paula Johansson Everall
Simskolestarten beslöts starta 4 juli och sluta 29 juli
Avgiften för boende inom kommunen 275:Övriga deltagare 425:Märkestagare 225:Endast full taxa gäller för eleverna på simskolan
Beslöts att utbilda Lisa Kristianssen till simlärare
Föreningen skall också försöka få tag i en feriearbetare som
medhjälpare vid badet
Städdagen kommer att vara 7 maj, kallelse utgår senast 23 april
Container beställes av Gösta Andersson
Kallelse skrivs av Gösta Andersson
Ett nyinsatt informationsmöte kommer att hållas 4 juni
Nästa styrelsemöte 10 maj ordförande Annika Krusell
Inventering av våra bänkar ute i samhället och fotbollsmålen vid
badet göra av Gösta Andersson och Håkan Johnsson
Styrelsen diskuterade inköp av en projektor och filmduk till
allaktivitetshuset, där Tobias Hålldén fick i uppgift att undersöka
priser
Övriga frågor: Hundtoaletten i Västra Hamnen har inte tömts
under en mycket lång tid Annika Krusell fick i uppdrag att
kontrollera varför.
Den mycket olyckliga träd kapningen nedanför skolan, visar sig
Ingen som vill ta fullt ansvar för. Fullt klart är det vägföreningen
som har beställt ansning av topparna på båda träden, men det var
kommunens folk som utförde kapningen, deras motivering till
detta var, ”vi hade ingen utrustning för att utföra ansningen av
topparna, därför kapade vi träden”!!?

Restaurang Kylens ansökan om nybyggnad av två objekt, ett
fristående hus för konferenser och förråd och en tillbyggnad av
själva restaurangdelen, är återtagen.
Kallelse till Bohusläns Kuststämma 9 april som kommer att
hållas på Klädesholmen, kommer att representeras av Gösta
Andersson och eventuellt Gösta Eek
Hällevikstrands samhällsförening kommer att hålla ett möte på
Klädesholmen 10 april, där vi kommer att representeras av två
styrelsemedlemmar

Klädesholmen 23 mars 2011-03-23

Ordförande

Gösta Andersson

Justerare

Vid protokollet

---------------------------------Robert Bergfelt

--------------------------Gösta Eek

