Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 30 maj 2017, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande HJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes TS.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 170424. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Ekonomi. PJE redogjorde för föreningens ekonomi. PJE har i år försökt att få in
medlemsavgifterna genom vår hemsida, dock med svagt resultat. Brev kommer att delas
ut vid midsommartid då brevlådorna vid många fastigheter kommit på plats.
5. Detaljplanerna. Uppdrogs åt GA att få till ett möte med vårt kommunalråd. Beslöts att
försöka få till ett möte med Lars Karlsson, ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet,
under vecka 27.
6. Sillens dag. Vi behöver fler som ställer upp vid hjulen. Bedömt behov är 16 stycken som
tar vardera ett pass på 1 timma. Klockan 09:30 samlas en arbetsgrupp (GA+TS+TH) för att
ta fram hjul och bord. Klockan 15:00 tar HJ+SIK+Orvar Barthelsson tillbaka utrustningen.

7. Midsommar. PJE ansvarar för att bemanning och arbetsgrupper finns på plats. Troligtvis
behövs ny placering av bord etc. på grund av omdisponeringen i parken.
8. Samhällets dag. Uppdrogs åt HJ att tala med ansvariga inom Samhällets dag gruppen.
Viktigt att vi alla verkar för att 15 % av bruttointäkterna från respektive ”försäljare” skall
tillfalla Samhällsföreningen. Hållpunkter är; invigningen av dagen med start klockan
11:00 på torget. En dryg halvtimme senare öppnar Röda Korset sina dörrar för loppis.
Klockan 14:oo öppnar Sill museet. HJ informerar om tidpunkterna vid sitt invigningstal.
9. Informationsmötet. Bifogar minnesnoteringar från mötet. Uppdrogs åt HJ att sända ut TS
tankar avseende frågeställningar som samhällsföreingen bör överväga, till övriga inom
styrelsen.

10. Övriga frågor.














Minnessten i parken. Klockan 15:00 på Samhällets dag kommer stenen/platsen att
invigas. Vägföreningen har ansvaret för invigningen.
Badtrappa till Nasaret. Uppdrogs åt GA att införskaffa badtrappa, med minst 10
trappsteg. Noterades att vi idag har en badstege men att denna är med 6 trappsteg.
Bedömd prisnivå är c:a 7 000 kronor inklusive moms.
Badtrappa till Hjälmen. Uppdrogs åt TS att tala med representant för Västra hamnen
om att iordningsställa befintlig badtrappa.
Simskolan. Samhällsföreningen anställer en simlärare och en assistent.
Samhällsföreningen har en försäkring som täcker det ansvar som är aktuellt för
simskoleverksamheten. Avgifter för sommaren 2017 fastställdes till 500 kronor för
deltagare som inte är mantalsskriven på Tjörn. 350 kronor för Tjörnbo. Kostnaden för
märkestagning är 250 kronor.
Broschyr. Beslöts att inte beställa någon nytryckning av broschyren i år. Vår
bedömning är att befintligt lager bör täcka behovet under sommaren. Digitalt
används även i år den befintliga utformningen av vår hemsida. HJ talar med LH och
TH angående utformningen av hemsidan. SL redogjorde för bedömd prisnivå c:a
10.000 kronor för nytryckning av 10 000 nya broschyrer. Tryckkostnad täcks till viss
del genom sponsorer som bidrar med 3 500 kronor.
Bastu. Lars Lönnstig är sammankallande i bastugruppen. Han kommer att hålla
Samhällsföreningen löpande informerad om hur deras arbete fortskrider.
Anslagstavla i affären. Uppdrogs år SIK att reparera den skadade tavlan.
Tjörn Runt. Under årets seglingstävling kommer ett eventbolag att genomföra vissa
aktiviteter på ön.
Funktionsnedsatta. Den 1 juni har kommunen information.
Seminarium. Kallelse har kommit avseende Dialog med Nordvästsvenska Initiativet.

11. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 29 augusti kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
SIK ansvarar för fika.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Mötesordförande

/Thomas Sandsjö/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

