Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 januari 2016, Allaktivitetshuset
.

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

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MS.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 151210. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi. HJ redovisade föreningens ekonomi som är stabil och prognosen
för år 2015 pekar på ett nollresultat.
5. Årsmöte 2016. GA har bokat Församlingshemmet, lördagen den 27/2, klockan 15. TB
ansvarar för att införskaffa kaffe och tårta till 70 personer. Styrelsen möts kl 14:15 för att
ställa upp stolar, ordna fika etc. HJ tar fram förslag till verksamhetsberättelse. PJE tar fram
årsbokslut samt ser till att detta blir reviderat. Inbjudan och verksamhetsberättelsen skall
läggas ut i alla brevlådor. För tryckning ansvarar GA och för utdelning MS och SI. HJ stämmer
av med Affärsföreningen deras medverkan och logistik. Kallelse skall även läggas ut på vår
hemsida. HJ tar kontakt med kommunen för att undersöka möjligheten att få någon
representant som informerar om pågående detaljplaner.

6. Städdag 2016. Städdag bestäms till lördagen den 7 maj. PJE ansvarar för beställning av 4
containers. Plastsäckar har vi kvar på lager. Vi återkommer vad avser behov av gaffeltruck.
7. Detaljplaner. Beslöts att satsa på en heldag, lördagen den 13 februari klockan 10 på
Bergabo för analys, genomgång och ståndpunkter vad avser detaljplanerna. Styrelsen bör
medverka när kommunen presenterar dessa den 4 respektive 8 februari, kl 18, på
kommunhuset.
8. Övriga frågor.






TL ansvarar för svenskundervisning 2 dagar i veckan för våra nya ”holmare”.
Reparationslistan vad avser badviken är under bearbetning av kommunen.
På årsmötet ska HJ uppmana att de som vill medverka i en miljögrupp tar kontakt
med Tom Lundgren.
Samtal fördes vad avser arbetet inom våra olika kommittéer.
Förfrågan har kommit från ”Fartygskommittén” om att få möjlighet att lägga ut
information på vår hemsida. Uppdrogs år MO att titta närmare på eventuella
juridiska komplikationer, t.ex. PUL.

9. Nästa styrelsemöte planerades till lördagen den 13 februari på Bergabo.
10. Ordföranden avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Ordförande

/Maud Sundqvist/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson /
Sekreterare

