Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 11 april 2016, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf
Gösta Andersson (GA)
Lisa Holvik (LH)
Tobias Hålldén (TH)
Paula Johansson Everall (PJE)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Siwert Rutgersson (SR)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Kerstin Brandeby (KB)
Marianne Olsson (MO)
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 160125 samt 160213. Protokollen godkändes
och lades därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi. PJE redovisade föreningens ekonomiska ställning. Just nu har vi ett
underskott men detta förväntas att bli ett överskott vid årets slut.
5. Städdag den 7/5 klockan 9. Konfirmerades att PJE beställer 4 containers för utplacering vid
EFS, Stenvik, Ångbåtsvägen samt Hästeviksvägen. Uppdrogs åt LH att fixa skylt till vår
gatupratare. Beslöts att GA ser till att plastsäckar (finns i vårt lager) finns vid respektive
container. Uppdrogs åt SIK att fråga om någon kan köra gaffeltruck.
5. Städdag och Informationsmöte. Beslöts att kallelse skall utlämnas i samtliga brevlådor, på
hemsidan, mail, Facebook, gatupratare. GA ser till att ta fram Kallelsen för utläggande
brevlådor. MS ansvarar för att kallelsen delas ut på Koholmen Norra, SIK för Koholmen Södra
och LH för Klädesholmen.
6. Informationsmöte den 7/5 klockan 15. Viktigt att förslaget till stadgeändring tas med i
Kallelsen. Slutligt beslut skall tas på mötet. HJ berättar vad som varit och vad som komma

skall. HJ informerar även om aktuell status på Detaljplanerna. Information skall ges att
Elavtalet skall sägas upp av varje enskild abonnent. Vi bör också göra reklam för vår hemsida
och att det finns möjlighet att ge sina respektive mail adresser kopplat till fastigheter. Övriga
synpunkter från de närvarande skall beaktas.
7. Övriga frågor.









Varje fastighetsägare ansvarar för uppsägning av sitt elavtal. HJ alternativt Gösta Eek
talar med Fortum och efterhör om de också kan informera samtliga elkunder på
Holmen om att det är dags för omförhandling av sina avtal.
Feriepraktikanter. HJ har tackat ja till kommunens förfrågan om vi kan er bjuda
sommarjobb på Klädesholmen.
Uppdrogs ut SR och SIK att byta ut och sätta upp ny anslagstavla vid affären.
Även i år kommer simskolan att ha samma lärare som förra året nämligen Louise
Bjerrek och Kerstin Berendts. Priset för deltagande fastställs vid nästa styrelsemöte
men det konstaterades att avgiften är densamma oberoende av inskrivningstid och
nyttjande grad.
VSJ informerade om nuläget vad avser våra invandrare på skolan.
Uppdrogs år LH att införskaffa blommor inför sommaren.

8. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 23/5 kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
9. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Ordförande

/Maud Sundqvist /
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

