Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte, 160227

Plats; Klädesholmens Församlingshem
Närvarande; ett 60-tal fastighetsägare och boende på Klädesholmen

Föreningens vice ordförande Gösta Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Till ordförande för dagens årsmöte valdes Gösta Andersson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Sven-Inge Karlsson.
Till justerare valdes Ann-Charlotte Norrås och Göte Björkdahl.
Till rösträknare valdes Ann-Charlotte Norrås och Göte Björkdahl.
Beslöts att mötet blivit behörigt utlyst.
Dagordningen fastställdes.
Ordföranden läste upp föreningens verksamhetsberättelse varefter Inger Johansson läste
upp museegruppens berättelse.
8. Paula Johansson Everall läste upp föreningens kassarapport och Inger Johansson
redogjorde för museegruppens kassarapport.
9. Tomas Kristensson läste upp revisionsberättelserna för båda föreningarna.
10. Mötet beslöt att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och kassarapporter samt
att lämna styrelsernas ledamöter ansvarsfrihet för den aktuella verksamhetsperioden.
11. Beslöts att fastställa medlemsavgiften för år 2016 till 75:- kronor för enskild medlem och
150:- kronor för hushåll. Dessutom beslöts följande årsarvoden för verksamhetsåret
2016; ordförande 975:-, sekreterare 975:- och kassör 2 200:-.
12. Beslöts att välja Håkan Johnsson till föreningens ordförande avseende verksamhetsåret
2016.
13. Beslöts att välja följande personer till styrelseledamöter för åren 2016 och 2017:
- Sven-Inge Karlsson, omval
- Lisa Holvik, omval
- Gösta Andersson, omval
Beslöts att välja följande personer som ersättare till styrelsen avseende åren 2016 och
2017:
- Kerstin Brandeby, omval
- Susanne Lönnstig, omval
- Siwert Rutgersson, nyval
- Robert Bergfeldt avgick och ordföranden tackade honom för den insats han gjort för
föreningen.

14. Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:
- Tomas Kristensson, omval
- Jan-Anders Andersson, nyval
Till revisors suppleant valdes för verksamhetsåret 2016
- Inga-Britt Johansson, nyval
- Nils-Gunnar Johansson, omval
15. Beslöts att välja följande personer till de olika grupperna:
- Se bifogade bilaga 1
16. Beslöts att välja följande personer som delegater till Bohusläns Skärgårdsråds
kuststämma:
- Gösta Andersson, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till ersättare valdes:
- Tomas Kristensson, omval
17. Beslöts att välja följande personer till föreningens valberedning;
- Lars Lönnstig, sammankallande, nyval
- Åsa Kahl, nyval
- Nils-Gunnar Johansson, nyval
18. Beslöts att godkänna de av ordförande upplästa förändringarna av föreningens stadgar.
De nya stadgarna kommer definitivt att fastställas på nästa föreningsmöte.
Stadgeförslaget bifogas protokollet, Bilaga 2.
19. Övriga frågor
- Ann-Charlotte Norrås vädjade att vi alla använder sunt förnuft och gott omdöme när
vi använder oss av fyrverkerier.
- Beslöts att ta upp frågan om miljögrupp vid nästa föreningsmöte.
- Beslöts att samhällsföreningen inte längre skall ta ansvar för upphandling av ett
gemensamt el-avtal. Föreningens styrelse återkommer med uppgifter om hur
nuvarande avtal lämpligen skall sägas upp.
20. Ordföranden ajournerade årsmötet.
21. Efter fika återupptogs årsmötesförhandlingarna.
22. Ordförande presenterade styrelsens remissvar till Tjörns kommun avseende aktuella
detaljplaner för norra och södra Koholmen. Därefter fördes samtal avseende
detaljplanerna. Stämman ställde sig bakom styrelsens remissvar, dock med följande
kompletteringar:
 I förslag till detaljplan för södra Koholmen har planbestämmelsen e4 införts avsedd
att tillåta avstyckning av skolfastigheten till ägarlägenheter. Årsmötets mening är att
skolan ska upplåtas med hyresrätt för att öka antalet lägenheter tillgängliga för unga
och äldre. En fastighet med exklusiva ägarlägenheter svarar inte mot det behov av
lägenheter som finns idag.







Årsmötets mening är att den fastighetsavstyckning i planförslag för södra Koholmen
som planbestämmelsen e2 reglerar inte ska tillåtas. Denna tillkommande byggnad är
ej önskad av samma skäl som angetts i samrådsyttrandet angående de 5 föreslagna
tomterna vid Lilla Bäckerövägen respektive väster om Västanvindsvägen. Årsmötet
erinrar också mot att den möjliga tillkommande byggrätten på fastigheten Koholmen
1:97 ej kan utläsas på illustrationsplanen. Samhällsföreningen motsätter sig alltså
föreslagen ny bebyggelse på 6 nya tomter.
Den bro som föreslagits i planförslag för Norra Koholmen blir ett hinder vid in- och
utpassage från hamnbassängen och innebär dessutom risker för både personer och
båtar. Årsmötets mening är att bron inte ska ges planstöd.
Parkeringsplatser i tillräcklig omfattning saknas redan idag på Klädesholmen. Särskilt
sommartid blir den knappa tillgången orsak till bristande framkomlighet inte bara för
privatbilar utan särskilt för utryckningsfordon. Årsmötets mening är därför att
förändringar i detaljplaner inte får medföra att bristen på parkeringsytor ytterligare
accentueras.

23. Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.
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