Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 23 maj 2016, Allaktivitetshuset.

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

1. Ordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SL.

3. HJ gick igenom föregående protokoll från 160411. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi. PJE redovisade föreningens ekonomiska ställning.
- Bidrag har erhållets från Tjörns kommun avseende biblioteket på 36 tkr. Det beräknas
att även erhålla ett bidrag till simskolan.
-Inbetalningskorten för medlemsavgifter delas ut i brevlådorna efter midsommar.
- I övrigt bedöms ekonomin, på helår, som tillfredställande.
5. Sillens dag den 6/6. Tillställningen börjar klockan 11 och slutar klockan 15. Vi har ansvar
för ett sillhjul och ett chokladhjul. HJ och SIK ansvarar för framtagande och borttagande
av hjulen. PJE ansvarar för att hjulen har personell beläggning under dagen (beräknat

behov är 16 personer). GA har kontakt med ansvariga för Sillens dag för placering av våra
hjul.
6. Midsommar. En speciell grupp finns utsedd för denna aktivitet. Aktiviteter som ska
förekomma är 2 chokladhjul/fiskdamm/tombola/kaffe + bulle/utdelning av glass/musik.
Det behövs extra soptunnor till aktiviteterna. HJ ansvarar för att det sätts upp en lista
hos ”Handlarn” om önskan om medhjälpare. PJE har det övergripande ansvaret och
samarbetar med Midsommar gruppen.
7. Övriga frågor.














Simskolan. Startar den 4/7 och håller på i 4 veckor. Avgifterna bestäms till 315:- för
de som är skrivna i Tjörns kommun/460:- för personer som är skrivna i annan
kommun/ samt 250:- för märkestagare. HJ ansvarar för lönesättning med simlärarna.
Ett tack gick till Lasse Fälth som skänkt simmärken till simskolan.
Fotolådor. Alltså någon form av skylt/monter som kan finnas på speciella
utsiktplatser (t.ex Stora Varn) och som visar på vad besökarna kan se i olika
väderstreck. SL talar med LH om ett eventuellt förslag.
Badviken, sand och reparationer. VBOT tillser att bygga om den lilla trappan/åtgärda
staketet/bygga plattform vid hopptornet/förstärka gjutningen i hörnet innanför den
lilla sandstranden/samt att det kommer sand till stranden. Vi ansvarar för att sanden
kommer ut på rätt plats. Livräddningsutrustningen kommer ytterligare att ses över så
fort vi fått nya fästen mm.
Kråkebergets, badbrygga och ”slaskebrygga”. Betongfundamentet vid badbryggan är
dåligt och bör förstärkas. Vems är ansvaret för denna del, samhällsföreningen eller de
omkringboende? Diskussioner fortgår med Tjörns kommun vad avser
”slaskebryggan” som kulturminne. Tjörns kommun har ansvaret för en reparation av
”slaskebryggan”, däremot är det nog Samhällsföreningens ansvar när det gäller
badbryggans fundament. Vid en eventuell uppbyggnad av ”slaskebryggan” skall en
förfrågan ställas till utföraren/arbetarna där om vad ett nytt fundament till
badbryggan skulle kosta. Därefter får styrelsen besluta om arbetet skall utföras eller
inte.
Detaljplanerna för södra och norra Koholmen. HJ och SL träffar politiska företrädare
för majoriteten i kommunen den 31/5 för att eventuellt förtydliga
samhällsföreningens skrivelse.
Skyltning vid badviken. Uppdrogs år HJ att tala med Fender Media vad en ny skylt
skulle kosta.
Blomlådor i parken. Susanne Kristiansen ansvarar för att det kommer blommor till
parken. HJ meddelar henne detta uppdrag.
Feriepraktikanter. Troligtvis 3 personer på vardera 3 veckor, som arbetar 25 timmar
vardera per vecka. KB och SL håller koll på praktikanterna och deras arbetsuppgifter.





Varje dag anmäler och avanmäler sig praktikanten i affären. HJ bistår initialt med
hjälp.
EL avtalet med Fortum. Vårt El avtal med fast pris upphör 30 september 2016. Alla
som är med på avtalet kommer bli uppringda av Jan Jonsson eller annan person efter
den 4 juli. Då finns möjlighet att teckna nytt enskilt eller säga upp sitt avtal. Fortum
kommer att göra ett utskick till varje berörd fastighets ägare att avtalet snart löper
ut. Varje fastighetsägare väljer själva om den vill säga upp avtalet med Fortum
alternativt fortsätta med Fortum eller annan El leverantör. Viktigt! Avtalet måste
sägas upp så Ni inte får ett förnyat 12 månaders fastprisavtal till rådande villkor
(troligtvis mycket oekonomiskt för abonnenten).
Bussar till museet. Vi har fått påpekanden från busschaufförer att vissa opponerar sig
mot att bussarna kör fram till ”Paulssons = f.d. sparbankens kontor” och släpper av
besökare till museet. Detta gäller framförallt äldre och funktionsnedsatta
passagerare. Museet har avtal med bussbolagen om att detta förfarande är
accepterat.

8. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 29/8 kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
9. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Ordförande

/Susanne Lönnstig/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

