Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 augusti 2015, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf
Gösta Andersson (GA)
Kerstin Brandeby (KB)
Paula Johansson Everall (PJE)
Tobias Hålldén (TH)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Robert Bergfeldt (RB)
Lisa Holvik (LH)
Susanne Lönnstig (SL)
Marianne Olsson (MO)
Thomas von Sydow (TvS)

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes KB.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 150525. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi som redovisades av PJE, visar ett mindre överskott för perioden.
5. Skolgruppen. Har ansvar bl.a. att följa utvecklingen avseende planerade ombyggnader av
våra skolbyggnader. När gruppen har något att rapportera ska den kallas till
Samhällsföreningens styrelsemöte.
6. Klädesholmens broschyr. De 5 600 broschyrer som trycktes upp är alla slut. Beslöts att
inför nästa sommar trycka nya. Viss uppdaterad text och en engelsk version ska då tas fram.
7. Sommarens aktiviteter. Samtal och reflektioner berördes avseende
simskola/gympa/sillens dag/midsommar/samhällets dag/seglarskola/regatta.

8. Badplatsen, Många av kommunens badplatser har fått ”mycket stryk” under den gångna
vintern. Vissa reparationer har åtgärdats, så även för vår badplats. TH fick i uppdrag att
ordna en ”tånguppryckar” kväll.
9. Övriga frågor












Industrivägen. Synpunkter har inkommit avseende vägens namn. Samhällsföreningen
anser dock att vägens namn har viktig anknytning till Klädesholmens historia som sill
producent.
P-platser. Samtal fördes avseende öns enskilda såväl som allmänna parkeringsplatser
och hur dessa utnyttjas av bl.a. husbilar. Frågan är primärt Vägföreningens.
Flaggor i västra hamnen. Beslöts att HJ tar upp frågan med styrelsen för västra
hamnen.
Elavtalet. Detta avtal upphör 160930. Viktigt att frågan om avtalets förlängning eller
nya förhandlingar förbereds i god tid.
Fiber. Uppdrogs åt Tom Lundgren och SIK att utreda om förutsättningar finns att göra
en gemensam upphandling av leverantör av aktuella framtida tjänster (fast
telefoni/bredband/TV).
Trampoliner. Beslöts att avvakta ett ställningstagande utifrån såväl kostnadsaspekten
som ansvarsfrågan. Om en ”riktig” trampolin ska införskaffas så bör denna placeras i
badviken.
Papperskorgar. Beslöts att återkomma till frågeställningen vid senare tillfälle.
Samhällets dag programkommitté. Beslöt att kalla gruppen till ett möte efter nästa
ordinarie årsmöte.

10. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 26 oktober 2015 klockan 18:30 i
Allaktivitetshuset.
11. Ordföranden avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Ordförande

/Kerstin Brandeby/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson /
Sekreterare

