Protokoll fört vid styrelsemöte i Klädesholmens samhällsförening
Måndag den 6 febr. 2017 i Allaktivitetshuset

Närvarande: Håkan Johnsson, Paula J Everall, Sivert Rutgersson, Tobias Hålldén och Gösta
Andersson dessutom Susanne Lönnstig fr.o.m. § 8.

§1
Ordförande Johnsson hälsade en decimerad styrelse välkommen.
§2
Till sekreterare för dagens möte valdes Gösta Andersson.
§3
Till justerare valdes Tobias Hålldén.
§4
Håkan gick igenom föregående mötesprotokoll, där det framkom att vi inte noterat vem som
skulle dela ut kallelser och verksamhetsberättelser inför årsmötet. Dessa skall distribueras
under helgen 11- 12 februari. Vi kom överens om att Marianne delar ut på Klädesholmen,
Susanne och Maud delar ut på Koholmen. Gösta ser till att allt blir tryckt på kommunen via
Christer Petterssons försorg.
§5
Paula redogjorde för bokslutet 2016, det framgick av detta, att vi gjort en bokföringsteknisk
vinst.
§6
Håkan informerade om detaljplanegruppens möte med Planchef Åsa Jönsson och
Planarkitekt Daniel Rutersson samt Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars
Carlsson den 11 januari 2017.
§7
Vi gick igenom olika praktiska saker som skall utföras i samband med årsmötet den 25
februari, bl.a. beslöts att styrelsen skall samlas en timma före mötets början dvs. kl: 14 00
och då duka fram samt göra andra förberedelser.

§8
Beslöts att styrelsens ”framtidsmöte” förlägges till lördagen den 25 mars på Salt & Sill
kl. 10 00 – 15 00. Håkan går ut med en förfrågan till alla styrelseledamöter ifall denna dag är
lämplig eller ej. Därefter gör han en sammanställning över hur många som kan närvara den
dagen. Blir det för många avhopp, får han föreslå ett nytt datum för detta möte och på nytt
gå ut med en förfrågan.
§9
Håkan informerade de närvarande om den muntliga som skriftliga överenskommelsen som
finns mellan Klädesholmens museum och Kristian Johansson, författare till boken om
”Storsjöfisket”, som utkom i samband med Samhällets dag ifjol.
§ 10
Håkan informerade styrelsen om Klädesholms broschyren som nu är slut. Han ställde frågan,
skall vi göra en nytryckning enligt det gamla konceptet, eller skall vi endast ta fram en karta
över Klädesholmen innehållande vägnamn och sevärdheter?
Håkan lovade att omgående ta fram en offert på ett kartblad och delge styrelsen detta per
mail. Susanne tog på sig uppgiften att försöka skaffa fram sponsorer, som kan bekosta tryckkostnaden. Beslut i denna fråga tas på ”Framtidsmötet”.
§ 11
I samband med att den gamla ”slaskebryggan” på Kråkberget skall iordningställas av Jan-Ove
Nilsson m.fl. så har styrelsen förut bestämt att även vår badtrappa i detta område skall lagas.
Tommy- och Carin Mörck tar på sig ansvaret att detta blir gjort. Allt material som åtgår för
denna reparation bekostas av Samhällsföreningen.
§ 12
Beslöts att Sven-Inge tar kontakt med den personen, som förut ringt honom och sagt att de
har hittat en del av en namnbräda med namnet Klädesholmen på. De hade funnit den i
samband med dykningar i Bråviken. Troligen har denna bräda tillhört M/S Svanen från
Klädesholmen som sjönk där 1956. Sven-Inges uppdrag är att kolla priset på namnbrädan,
samt att vid ev. affär, ta reda på hur stor fraktkostnaden blir. Kanske kan han få en MMS bild
på brädan för att se kvalitén på den.

§ 13
Mötet förklarades avslutat.

Håkan Johnsson ordförande

Gösta Andersson, sekr. för mötet

Justerat:

Tobias Hålldén

