Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte, 170225

Plats; Klädesholmens Församlingshem
Närvarande; ett 50-tal fastighetsägare och boende på Klädesholmen

Föreningens vice ordförande Gösta Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Till ordförande för årsmötet valdes Gösta Andersson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Sven-Inge Karlsson.
Till justerare valdes Lars Lönnstig och Sven-Inge Kristensson..
Till rösträknare valdes Lars Lönnstig och Sven-Inge Kristensson.
Beslöts att mötet blivit behörigt utlyst.
Dagordningen kompletterades med en ny punkt 18 ”Detaljplanerna för norra och södra
Koholmen”, därefter fastställdes densamma.
7. Ordföranden läste upp föreningens verksamhetsberättelse varefter Inger Johansson läste
upp museegruppens berättelse.
8. Paula Johansson Everall läste upp föreningens kassarapport och Inger Johansson
redogjorde för museegruppens kassarapport.
9. Jan-Anders Andersson läste upp revisionsberättelserna för båda föreningarna.
10. Mötet beslöt att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och kassarapporter samt
att lämna styrelsernas ledamöter ansvarsfrihet för den aktuella verksamhetsperioden.
11. Beslöts att fastställa medlemsavgiften för år 2017 till 75:- kronor för enskild medlem och
150:- kronor per hushåll. Dessutom beslöts följande årsarvoden för verksamhetsåret
2017; ordförande 975:-, sekreterare 975:- och kassör 2 200:-.
12. Beslöts att välja Håkan Johnsson till föreningens ordförande avseende verksamhetsåret
2017.
13. Beslöts att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter för åren 2017 och
2018:
- Paula Johansson Everall, omval
- Tobias Hålldén, omval
- Thomas Sandsjö, nyval
Beslöts att välja följande personer som ersättare i styrelsen avseende åren 2017 och
2018:
- Viveca Scherman Johansson, omval
- Maud Sundquist, omval
- Marianne Olsson, omval

14. Till revisorer för verksamhetsåret 2017 valdes:
- Lars-Erik Fält, nyval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till revisors suppleanter valdes för verksamhetsåret 2017
- Inga-Britt Johansson, omval
- Nils-Gunnar Johansson, omval
15. Beslöts att välja följande personer till de olika grupperna:
- Se bifogade bilaga 1
16. Beslöts att välja följande personer som delegater till Bohusläns Skärgårdsråds
kuststämma:
- Gösta Andersson, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till ersättare valdes:
- Tomas Kristensson, omval
17. Beslöts att välja följande personer till föreningens valberedning;
- Lars Lönnstig, sammankallande, omval
- Åsa Kahl, omval
- Nils-Gunnar Johansson, omval
18. Detaljplanerna för norra och södra Koholmen
- Samhällsföreningens plangrupps noteringar från mötet den 17 januari 2017 med
företrädare för sektor samhällsbyggnad redovisades. Även tjänstemännens svar på
våra noteringar, som via mail ankom till oss den 24 januari 2017.
Styrelsens plangrupp redovisade också att handläggarna i sitt svarsmail angett att
Samhällsföreningen betraktades som en part bland övriga. Vid årsmötet föreslogs att
som mötets mening anmäla till kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad, att
Samhällföreningens medlemmar representerar nära alla ca.350 fastigheter i
samhället och önskar bli betraktad som särskilt viktig instans i planarbetet. Detta blev
också årsmötets beslut. Utdrag ur protokollet tillställs kommunstyrelsen samt Miljöoch samhällsbyggnadsutskottet.
- Nils-Gunnar Johansson upplyste att på vår hemsida www.kladesholmen.com finns
länkar till pågående detaljplaner.
19. Övriga frågor
- Jan-Ove Nilsson informerade om att man erhållit 10 000 kronor från Tjörns
kulturnämnd för reparation av Kråkebergets slaskbrygga. Han förväntar sig en
arbetsinsats av oss alla på vår städdag den 27 maj.
- Tom Lundgren informerade om det arbete som VA avdelningen gör på Koholmen
främst på gatorna Nordanvindsvägen, Västanvindsvägen och Sunnanvindsvägen. Allt
för att komma tillrätta med avloppsproblemen (luktstötar inomhus). Årsmötet beslöt
att ge ”gruppen” som Tom Lundgren företräder ett mandat från Samhällsföreningen
att arbeta vidare mot kommunen, tills en godtagbar lösning på problemet kan
presenteras och åtgärdas.

-

Inge Klevmar ville att vissa personer på Klädesholmen som utmärkt sig för stora
insatser för Samhället skulle kunna väljas till t.ex. hedersmedborgare. Årsmötet
beslöt att hänskjuta frågan till styrelsen för bearbetning. Dessutom yrkade han på att
föredragningslistan inför årsmötet alltid skall delas ut i samband med inbjudan till
årsmötet. Detta yrkande bifölls av de närvarande.
- Gösta Andersson informerade om att Samhällsföreningen skall ha ett
Framtidsseminarium den 25/3. Styrelsen vill därför gärna ha skriftliga
synpunkter/önskemål från medlemmarna om vad vi i Samhällsföreningen/styrelsen i
framtiden skall arbeta med/för.
20. Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.
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