Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte 2012-06-11
Protokoll fört vid styrelsemötet, dag enl. ovan i Allaktivitetshuset, Klädesholmen

Närvarande: Gösta Eek
Gösta Andersson
Paula Johansson Everall
Tobias Hålldén
Håkan Bergstam

1.

Mötet öppnades

2.

Till sekreterare valdes Håkan Bergstam

3.

Till ordförande valdes Gösta Eek

4.

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Tobias Hålldén

5.

Förra styrelseprotokollet lästes upp och godkändes

6.

Anslagstavlan (kartan) vid busshållplatsen, Rytterholmen
- Gösta A. kontaktar företagen ( i Svanvik ) och Fender, Skärhamn, om förändring på anslagstavlan. Några namn skall bort, några ändras och några skall bortplockas. Offert för detta
framlägges till styrelsen. Det finns möjligheter för intresserade företag på anslagstavlan att
medverka i finansieringen med sponsring.

7.

Boden i badet
- Kommunen byter tak ( ny papp lägges ) och golv i badboden pga mögelskador.
Kostnaden tar även kommunen. Arbetet skall vara klart till 2 juli.

8.

Sommarjobbare
- Två ungdomar har erhållit sommararbete för oss. Dessa har var sin period som startar 18/6 till
6/7, näste börjar 9/7 till 27/7.
Gösta A. ansvarar för dessa samt gör upp en arbetslista.

9.

Midsommarfesten i parken 22 juni
- Två st. chokladhjul kommer att hållas igång. Fam. Hålldén och Paula ansvarar för var sitt hjul.
Påminnelse ang. Samhällets dag 7 juli. Lämna in bröd senast 6 juli.

10.

Skola Klädesholmen
- Två alt. finns. / skolan blir kvar ytterligare ett år / skolan avslutas till hösten.
med andra ord – Klädesholmens skola har gjort sitt !!
Om skolan läggs ned till hösten – 12, måste TBAB utföra lägenheter. Anm: detaljplan erf.
Blir beslutet annat, fortsätter den fram t.o.m. våravslutningen -13

11.

Nya fotbollsmålsnät
- Ingela W. erhåller uppdraget att ”fixa” näten.

12.

Övriga frågor
- Vad sker i Allaktivitetshuset ? Tydligare information skall lämnas med rejäl affisch som
noterar öppettider för biblioteket och gymmet. Dessa tider skall även noteras vid anslagstavlan vid ICA Bojen

Ordförande uppmanade alla att ställa upp och göra en insats för sillmuseét
Mötet har ej beslutat om nästa styrelsemöte

13.

Ordföranden avslutar mötet och tackar för uppslutningen

_____________________________
Ordförande Gösta Eek

__________________________________
Justerare Tobias Hålldén

