Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 29 augusti 2016, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf
Gösta Andersson (GA)
Lisa Holvik (LH), (inte närvarande under punkt 4 till och med punkt 8)
Tobias Hålldén (TH)
Paula Johansson Everall (PJE)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL), (inte närvarande under Affärsföreningens information)
Marianne Olsson (MO)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Kerstin Brandeby (KB)
Siwert Rutgersson (SR)
Thomas von Sydow (TvS)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)

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

3. HJ gick igenom föregående protokoll från 160523. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Föreningens ekonomi. PJE redovisade föreningens ekonomiska ställning.
- Vår ekonomi visar just nu ett överskott på 49 tkr, dock har vissa kostnader ännu ej
belastat utgiftssidan.
- 252 medlemmar av c:a 300 hushåll potentiella medlemmar har betalt medlemsavgiften.
- I övrigt bedöms ekonomin, på helår, som tillfredställande.
5. Detaljplanerna. Inget nytt från kommunen.
6. Simskolan. I år deltog ett 30 – 35 barn i undervisningen. Viss osäkerhet råder om våra
simskollärare kommer att medverka även nästa år. Önskemål finns om en järnräfsa samt

gula flytdynor, soptunnor, krokar till simboden, utbyte av mattor till bryggorna samt att
havstulpanerna tas bort från stegarna.
7. Elavtalet. Vi bör än en gång upplysa våra medlemmar att nuvarande avtal löper ut samt
att var och en i fortsättningen får ta ställning själva till vilken avtalskonstruktion samt
leverantör man vill ha.
8. Feriearbetare. Vi anser att arbetet har fungerat mycket dåligt i sommar. Beslut hur vi
skall agera inför nästa sommar får tas vid ett senare tillfälle.

9. Övriga frågor.













Samhällsföreningens syfte. Beslöts att vi i januari skall ta en heldag för att diskutera
vilka prioriteringar vi skall jobba med i framtiden.
Bastu. Frågan hänskjuts till vårt januarimöte.
Broschyr. Vi tryckte 6 000 ex samt 2 000 ex på engelska till den här sommaren.
Merparten är slut och kostnaden är relativt betungande. Även denna fråga skjuts till
januarimötet.
Badviken, sand och reparationer. Ny sand har fyllts på i badviken samt nya skyltar
satts på plats.
Kråkeberget och ”slaskebrygga”. Hur vi skall agera i denna fråga får vi återkomma till.
Gångväg vid tennisbanan. Kommunen kommer inte att betala för en reparation av
vägen.
Gymmet. Ny balansplatta har införskaffats.
Samhällets dag. Försäljningspolicyn under Samhällets dag diskuterades. Principen är
idag att aktörer/utställare/försäljare betalar 15 % av sin omsättning till
Samhällsföreningen för att täcka kostnader för annonsering, administration etc av
föreningens aktiviteter.
Jul på Klädesholmen. Kommer även i år att bli av.
Affärsföreningen. Bengt Palmkvist informerade om nuläget för butiken och
affärsföreningen:
o Affärsföreningen gjorde en inventering den 30/6 2016 och med denna som
underlag upprättades ett bokslut. En sammanslagning av sista halvåret 2015
med första 2016, alltså 12 månaders verksamhet, visar att verksamheten går
ihop och ger ett visst överskott. Tar man även hänsyn till maj och juni 2015 i
jämförelsen så är resultatet sämre.
Kommentarer till resultatet:
o De investeringar som Affärsföreningen gjort tack vare de nya andelarna har
resulterat i att elkostnaden mer än halverats under perioden.
o Ägarna till butiken har satsat såväl pengar som mycket arbete i verksamheten.
Deras löneuttag är mindre än hälften av vad de anställda tjänar.

o Butikens inköpspriser är betydligt högre hos Axfood än vad ICA erbjuder. Dock
ligger butikens utpriser till konsument på samma nivå som ICAs.
o Butiken har under perioden haft samma omsättning som ICA nära hade året
innan. Detta är bra vid en övergång från ICA till Handlarn.
o Försäljningen under vintern har varit alldeles för låg, dvs andelen
åretruntboende kunder är alldeles för låg.
Kommentarer övrigt:
 Den stora ansträngning som ägarna lagt ner på arbete och engagemang i
butiken har påverkat deras hälsa negativt. De har därför inte energi att
fortsätta längre.
 Affärsföreningen jobbar på att hitta någon som kan ta över och utveckla
verksamheten vidare. Denna process pågår och föreningen är optimistisk när
det gäller att hitta en ny lösning.
 Det i särklass bästa sätt man kan stödja arbetet med är att handla i butiken
och vara en god förebild för de som ännu inte upptäckt fördelarna. Berätta för
dem som inte förstått att det gäller alla om vi ska ha en butik i framtiden.

8. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 24/10 kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
9. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Ordförande

/Tobias Hålldén/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

