Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 23 januari 2018, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande GA förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MO.
3. GA gick igenom föregående protokoll från 171130. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Bastuföreningen. SR gjorde en uppsummering var bastuprojektet ligger för närvarande.
Föreningen är bildad. Kontakter har tagits med kommun och bidragsgivare. Planering för
väg och parkeringsplatser till bastun ligger nu på Vägföreiningens bord. Den stora frågan
är hur finansiering av projektet skall genomföras.
5. Informationsmöte angående simskolan. GA och SL redogjorde för ett möte på Sundsby
med kommunen och representanter för övriga badplatsföreningar på Tjörn.
Genomgående problem är brist på simlärare. Vissa platser har haft intensivundervisning
under två veckor vilket har haft positivt mottagande hos barn och föräldrar. Förslag från
gruppen var att minst dubblera bidraget från kommunen till simskolverksamheten.

6. Sillmuseet. Vårt hyresavtal på ”Sillebua” går ut nästa år. Från samhällsföreningens sida
ser vi gärna en förlängning av avtalet med minst fem år. Uppdrogs åt GA att tala med
hyresvärden om hur han ser på situationen. Det fördes samtal i mötet om olika
konsekvenser för museet. Skulle en förlängning av hyreskontraktet inte bli aktuellt bör
ett möte med styrelsen för sillmuseet omgående ordnas.
7. Årsmötet.
 Lokalen, församlingshemmet, är bokad.
 MS och VSJ ansvarar för kaffekokning och SL köper in tårtor etc.
 Genomgång av kallelsen till årsmötet. Denna godkändes. Uppdrogs åt GA att
ombesörja att aktuella handlingar blir tryckta på kommunen samt att tala med
Affärsföreningen om de vill ha med en dagordning i kallelsen.
 Efter vissa smärre korrigeringar godkändes verksamhetsberättelsen.
 Medlemsavgiften föreslogs bli oförändrad för år 2018. 75 kronor för enskild och 150
kronor för ett hushåll.
 Arvode till ordförande och sekreterare föreslogs oförändrade, 975 kronor för vardera
uppdraget. Arvode till kassören föreslogs en höjning med 100 kronor till totalt 2 300
kronor.
 Uppdrogs åt MS/SL/MO att dela ut kallelsen i medlemmarnas brevlådor. Kallelsen
skall vara utdelad senast 10/2. Kallelsen och verksamhetsberättelsen skall också
införas på vår hemsida. Dessutom skall kallelsen också anslås på vår anslagtavla vid
affären.
8. Övriga frågor.
 Badplatsen. Stålbalkarna som bär upp hopptornet ligger ”öppet” och måste täckas
med ett trädäck. Detta görs lämpligen samtidigt som man ser över de övriga utlovade
åtgärderna i badviken. GA tar med dessa kompletteringar och talar med kommunen.
 Luktproblem. MS påtalade att vissa fastigheter fortfarande har problem med
luktstötar från avloppssystemet. Det påpekades att detta primärt är
fastighetsägarnas problem och uppmanar desamma att kontakta kommunen för att
hitta en lösning på problemet.
 Filmklubben. Premiär blir det den 7/2 med filmen ”Såsom i himlen”.
9. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 12 mars kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
10. Ordförande avslutade mötet.

/Gösta Andersson, mötesordförande/
/Marianne Olsson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

