PROTOKOLL FÖRT VID KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENINGS
STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 18 JULI KL. 18:30
I KIFS LOKALER

Närvarande:

Thomas von Sydow
Håkan Johnsson
Håkan Bergstam
Annika Krusell
Gösta Eek
Ingela Wastegård
Paula Johansson Everall
Susanne Lönnstig
Robert Bergfeldt

Frånvarande:

Gösta Andersson
Joakim Andersson
Tobias Hålldén

1.

Håkan J förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2.

Till ordförande för mötet väljs Håkan J.

3.

Till sekreterare väljs Susanne.

4.

Till justerare väljs Annika

5.

Dagordningen godkänns.

6.

Föregående mötes protokoll från den 11 juni gicks
igenom.
Anslagstavlan vid busshållplatsen ej åtgärdad, ansv Gösta
A.
Badboden nästan klar, återstår viss målning, ansv Håkan
J.
Sommararbetet pågår, grillen på plats i parken, galler
saknas, ansv Robert.
Midsommar, bra uppslutning av funktionärer, ca 700
betalande (få ca 900), trots regn. Liknande omsättning
som 2011. Bör framgå tydligt att inträdesbiljetten är en lott.
Lyckat med två chokladhjul.
Skolan - föräldrar har fått nya klasslistor. Överlag mycket
dålig information från kommunen.
Fotbollsmål till parken, ansv Ingela.
Gösta A kontaktar Frank H ang information om aktiviteter
på KIF.

Sillmuseet - återstår viss målning, ansv Gösta A.
7.

Kylen, restaurang och vandrarhem på Klädesholmen
2007 beviljades ett femårigt tillfälligt byggnadslov att
bedriva restaurangverksamhet på industrimark.
Kylen har sökt förnyat tillstånd. Ett överklagande har
inkommit av en delårsboende. Samhällsföreningen är
positiv till att Kylen fortsätter sin verksamhet.
Styrelsen beslutar göra ett uttalande som skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden och publiceras på vår
hemsida. Ansv. Gösta E.

8.

Badstegar, samtliga reparerade efter vinterns stormar.
Kvitton på material skall lämnas in till Paula.
Samhällsföreningen ersätter utlägg för material.

9.

Blomsterkrukan vid torget kan inte stå centralt på torget,
orsakar störningar i trafiken då det blir oklart hur bilister
skall köra.

10. Vattenproblem - styrelsen beslutade skicka en skrivelse till
kommunen ang bristande underhåll m.m.. Skrivelsen
publiceras även på vår hemsida. Ansv. Thomas.
11. Tennisbanan. Styrelsen beslutade att stödja med att köpa
en fast timma per vecka i fem år för medlemmar i
Klädesholmens Samhällsförening. Bokning sker i
hamnkontoret.
12. Övriga frågor, KIF-husets avtal uppe för diskussion i
kommunen. Gösta A bevakar.
Skadegörelse under skolavslutningen. Styrelsen manar till
uppmärksamhet och vikten av att låsa dörrarna.
13. Nästa möte tisdagen den 2 oktober, kl. 18:30 i KIF.
14. Håkan J avslutade mötet och tackade alla deltagarna.
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Klädesholmen den 12 augusti 2012

Vid protokollet

Ordförande

Susanne Lönnstig Håkan Johnsson
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Justerare

Annika Krusell

