Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 30 november 2017, Korsvägen 2.

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

Frånvarande:
Kerstin Brandeby (KB)
Siwert Rutgersson (SR)

1. Mötesordförande HJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SL.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 171026. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Ekonomi. PJE informerade om föreningens ekonomi. Inget speciellt att notera.
5. Årsmöte. Kommer att hållas på sedvanlig tid, sista lördagen i februari, alltså den 24
februari 2018, klockan 15:00. Plats är Församlingshemmet. Uppdrogs åt GA att boka
lokalen och SL ansvarar för införskaffning av tårtor och kaffe. HJ meddelar
affärsföreningen tid och plats för årsmötet. Programmet för årsmötet fastställs vid nästa
styrelsemöte.
6. Filmklubb. SL presenterade biblioteksgruppens tankar att starta en filmklubb. Filmduk är
uppsatt i biblioteket och projektor har införskaffats. Uppgörelse har träffats med gympa-

gruppen som lånar ut sin ljudanläggning. Kostnaden så här långt har betalats av
biblioteksgruppen. Licens krävs för visning av film. Kostnaden för en engångsföreställning
är 400 kronor och för årslicens 2 500 kronor. En test är planerad till den 4 januari 2018.
Därefter bestäms ett datum för en premiärvisning.
7. Detaljplaner. GA informerade om det möte som hållits med representanter för Tjörns
kommun och samhällsföreningen samt vägföreningen. Vi avvaktar vidare handläggning i
ärendet.
8. Biblioteket. Genomförda författarträffar har varit en positiv erfarenhet.
Biblioteksgruppen för förhandlingar om en förlängning.
9. Badplatsen. HJ informerade om skrivning från kommunen. Inför 2018 kommer bryggan
mellan Allaktivitetshuset och hopptornet att säkras upp. Flytbryggan skall bytas ut samt
om möjligheter finns ska ny sand införskaffas.
9. Övriga frågor.
 Inga övriga frågor fanns på dagordningen.
10. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 23 januari, kl 18:00 på Allaktivitetshuset.
11. GA avtackade Håkan som nu har beslutat sig för att sluta som ordförande i
samhällsföreningen. Hans gedigna kvalitéer i kombination med stort ansvarstagande har
varit en ovärderlig tillgång för vårt samhälle.
12. Ordförande avslutade mötet.
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