Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte 2018-02-24
Plats: Klädesholmens Församlingshem
Närvarande: Ett 50-tal fastighetsägare och boende på Klädesholmen och Koholmen.

Föreningens vice ordförande Gösta Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
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Till ordförande för årsmötet valdes Gösta Andersson
Till sekreterare för årsmötet valdes Viveca Scherman Johansson
Till justerare valdes Sven-Inge Kristensson och Carin Mörck
Till rösträknare valdes Sven-Inge Kristensson och Carin Mörck
Beslöts att mötet blivit behörigt utlyst
Dagordningen kompletterades med en ny punkt 11, Inkomna motioner, därefter fastställdes
densamma.
Verksamhetsberättelse för Samhällsföreningen lästes upp av Gösta Andersson varefter Inger
Johansson presenterade Museégruppens berättelse.
Samhällsföreningens och Museégruppens kassarapporter lästes upp av Paula Everall
Johansson och Inger Johansson.
Jan-Anders Andersson läste upp revisionsberättelserna för båda grupperna.
Mötet beslöt att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och kassarapporter samt att
lämna huvudstyrelsens ledamöter samt Museégruppens styrelse ansvarsfrihet för den
aktuella verksamhetsperioden.
Till mötet har inkommit två motioner:
- Belysning till de granar som placeras ut till advent vid Klädesholmen östra.
Mötet beslutade att överlämna motionen till styrelsen för handläggning.
- Motion avseende feriearbete i och omkring Bojen.
Mötesordförande informerade att Samhällsföreningens feriearbetare inte får arbeta för
privata näringsidkare utan endast får utföra arbete på samhällets/kommunens mark.
Feriearbetarna får hålla snyggt utanför affärslokalen men inte delta i arbetet inne i
verksamheten. Motionen anses därmed besvarad.
Beslöts att fastställa medlemsavgiften för år 2018 till 75 kr för enskild medlem och 150 kr per
hushåll. Dessutom beslöts följande årsarvoden för verksamhetsåret 2018: ordförande 975 kr,
sekreterare 975 kr och kassör 2 300 kr.
Beslöts att välja Nils Gunnar Johansson till föreningens ordförande avseende
verksamhetsåret 2018.
Beslöts att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter för åren 2018 och 2019:
-

Gösta Andersson, omval
Sven-Inge Karlsson, omval
Susanne Lönnstig, nyval

Beslöts att välja följande personer som ersättare i styrelsen avseende åren 2018 och 2019:
-

Carin Mörck, nyval
Lars Björn, nyval

- Sivert Rutgersson, omval
15. Till revisorer för verksamhetsåret 2018 valdes:
- Lars-Erik Fält, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till revisors suppleanter valdes för verksamhetsåret 2018:
- Inga-Britt Johansson, omval
- Bengt-Rune Axelsson, nyval
16. Beslöts att välja följande personer till de olika grupperna.
- Se särskild bilaga
17. Beslöts att välja följande personer som delegater till Bohusläns Skärgårdsråds kuststämma
den 17 mars:
- Gösta Andersson, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till ersättare valdes:
- Tomas Kristensson, omval
18. Beslöts att välja följande personer till föreningens valberedning:
- Lars Lönnstig, sammankallande, omval
- Mona Johansson, nyval
- Ingela Wastegård, nyval
19. Övriga frågor.
Inga övriga frågor ställdes men Lars Lönnstig lämnade information om den nybildade
bastuföreningen. Intresserade kan vända sig till Lars Lönnstig för mer information.
Därefter informerade Gösta Andersson om pågående detaljplaner för norra- och södra
Koholmen. Utställningen av planerna kan dröja då alla utredningar ännu inte är slutförda hos
Tjörns kommun. Samhällsföreningen återkommer om nya frågeställningar aktualiseras.
Mötet avslutades med ett tack till avgående ordföranden i Samhällsföreningen
Håkan Johnsson, samt avgående ordinarie styrelseledamoten Lisa Holvik och ersättaren
Kerstin Brandeby.
Ett tack framfördes även till valberedningen.
20. Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga närvarande
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