Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 24 april 2017, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MS.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 170206. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna. Protokollet från Årsmötet 170225 samt konstituerande
styrelsemöte från 170225 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi. PJE redogjorde för föreningens ekonomi.
5. Detaljplanerna. HJ redogjorde för sitt möte med planarkitekt Daniel Rutgerson,
tjänsteman från Tjörns kommun.
6. Städdag. Årets städdag är den 27/5. PJE ansvarar för beställningen av 4 containers. HJ
kontrollerar behovet av säckar. SIK talar med Samuel Bråse om han kan bistå med truck.

7. Informationsmöte. Vårens informationsmöte hålls den 27/5 klockan 15. VSJ bokar Röda
Kors lokalen för mötet. HJ tar fram inbjudan och GA ser till tryckning av densamma. SL
delar ut inbjudan till samtliga brevlådor.
8. Sillens dag. Samhällsföreningens medverkan vid Sillens dag den 6 juni sker som vanligt av
sillhjul och chokladhjul. Vi får samma placering som föregående år. Det krävs personal
mellan klockan 11 – 15. Dock samling klockan 10 av första gruppen för framtagning av
vinster och hjul. KB ansvarar för bemanning. PJE beställer choklad och GA beställer sill.
9. Midsommar. Är i år på fredagen den 23/6. PJE kordinerar bemanning och administration.
10. Simskolan. VSJ/GA var på kommunens informationsmöte. Svårigheter att i år få behöriga
simlärare. Carin Larsson är intresserad som assistent. Behörighet är viktigt utifrån många
aspekter, bl.a. försäkringsfrågor. HJ har talat med Jan-Owe Nilsson angående hans
kontakter med Måns Nilsson. Detta gav inget resultat. Vi bör få med en blänkare på vår
hemsida att vi söker behörig simlärare. Avgifter för simskolan fastställdes vid nästa möte.
För år 2016 var avgifterna 460 kronor för individ som inte var bofast på Tjörn och 315
kronor för bofasta. 250 kronor för de som enbart vill ta simmärken. Ordföranden
påpekade att en höjning är på sin plats i år. Fastställande av 2017 års priser sker på nästa
styrelsemöte.

11. Övriga frågor.









Minnessten i parken. Önskan från Frank Holvik att Samhällsföreningen kommer med
ett förslag på ”textruta” på stenen. Beslöts att skicka ut förslag till samtliga i styrelsen
för synpunkter. Dock snabb återkoppling. Kostnad är beräknad till c:a 5 - 10 000
kronor. Vägföreningen har föreslagit invigning på Samhällets Dag.
Badrappa. HJ beställer ny badtrappa till ”Nasaret”. MS kollar med Bert/PJE angående
leverantör.
Bastu. En bastugrupp har bildats bestående av Stefan Johansson, Göte Björkdahl,
Björn Kristiansen och Lars Lönnstig. SL/GA rapporterade gruppens initiala
ståndpunkter. Preliminär placering skulle kunna vara nedanför EFS/Serneke
fastigheten. Huruvida en framtida bastuförening eller samhällsförening skall stå som
ansvarig får framtida utredning avseende bl.a. finansiering/bidrag avgöra.
Broschyr. Diskuterades utformning av broschyr samt kostnadsförslag. SL fortsätter att
bearbeta sponsorer. Beslöts att beställa 6 000 exemplar av broschyren. Priset per
broschyr är 1,23 kronor + moms =1,54/styck. D.v.s. 9.200 kronor för 6 000
broschyrer.
Feriearbetare. För år 2017 finns möjlighet till max 3 perioder. GA förespråkade att vi
tar period 1 + 2 som då sammanfaller med simskolan, men allt under förutsättning
att handledare till period 1 kan ordnas. Finns ingen ledare avbeställer GA period 1.












Nätverksträff. VSJ informerade från den nätverksträff för aktörer inom turistnäringen
som genomfördes av kommun och Södra Bohusläns Turism.
Biblioteksgruppen. Protokoll skickas till HJ. OK med inköp av filmduk samt lån av
ljudanläggning när gruppen anser sig ha behov av detta. Beslöts att om någon
förening med koppling till Klädesholmen vill hyra biblioteket utgår en avgift på 200
kronor/gång. Vill en extern grupp med kommersiella intressen hyra lokalen utgår en
avgift på 500 kronor/gång. Biblioteksgruppen skall inte ligga med likvida medel utan
dessa skall sättas in på Samhällsföreningens bankkonto, men bokförs så att det klart
framgår att det är bibliotekets kapital. Vidare beslöts att biblioteksgruppen ar full
dispositionsrätt över sina pengar.
Svanen. SIK tar kontakt med dykaren som hänvisade om båtskylten.
Motion på årsmötet. Vad avser Ingemar Klevmars motion så är samhällsföreningens
ståndpunkt ”Styrelsens uppdrag är att verka för alla ”Holmare” och har därmed svårt
att utnämna enskilda individer”.
Solviken. Inkommen skrivelse från närboende angående befintliga bryggor kontra ett
nytt förslag till utformning av bryggorna i Solviken från kommunen.
Samhällsföreningen beslöt att avvakta kommunens fortsatta handläggning av
ärendet.
HeliAir. Samhällsföreningen anser att det är en aktivitet som berör privatpersoner
och inte föreningen.
Städning av golv i biblioteket. Beslöts att bona golvet etc. Maximal kostnad är
beräknad till 10 000 kronor exkl moms.

8. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 30 maj kl 18:30 på Allaktivitetshuset. MS
ansvarar för fika.
9. Ordförande avslutade mötet.
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