Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte lördagen den 24 februari 2018.
Lokal: Klädesholmens församlingshem

Närvarande
Nils Gunnar Johansson (NGJ)
Gösta Andersson (GA)
Paula Johansson Everall (PJE)
Susanne Lönnstig (SL)
Marianne Olsson (MO)
Carin Mörck (CM)
Lars Björn (LB)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)

Frånvarande
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Tobias Hålldén (TH)
Maud Sundqvist (MS)
Thomas Sandsjö (TS)
Sivert Rutgersson (SR)

1.
2.
3.
4.

NGJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Till justerare valdes CM
Till sekreterare för mötet valdes VSJ
Styrelsen konstituerade sig och följande personer förutom ordföranden valdes till
nedanstående uppdrag
- Nils Gunnar Johansson, xxxxxx-xxxx, valdes till ordförande på årsmötet
- Gösta Andersson, xxxxxx-xxxx, valdes till vice ordförande
- Sven-Inge Karlsson, xxxxxx-xxxx, valdes till sekreterare
- Paula Johansson Everall, xxxxxx-xxxx, valdes till kassör

5. Beslöts att föreningens firma skall tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör var för
sig
6. Beslöts att utöver Samhällsföreningens firmatecknare så har även Inger Johansson, xxxxxxxxxx, rätt att för Klädesholmens Museums räkning teckna konto xxxx-x, xx xxx xxx-x samt xxxxx, xx xxx xxx-x.

7. Frågan om feriearbetande skolungdom bordlades till nästa styrelsemöte måndagen den 12
mars.
8. Sillmuseet
Avtal med Per-Eric Stavfelt avseende Sillebua (Klädesholmen 1:161) går ut 2019-03-04 och ska
sägas upp senast 2018-03-05. Pelle Stavfelt har erbjudit samhällsföreningen en förlängning av
avtalet tom 2019-12-31. Styrelsen beslutade att godta villkoren i förslaget. NGJ kommer att
kontakta Pelle Stavfelt för att informera om beslutet och skicka ett protokollsutdrag på dagens
beslut. Detta innebär att museiverksamheten och guidning upphör i augusti 2019.
9. NGJ meddelade att han i egenskap av ordförande för Klädesholmens Röda Korskrets meddelat
Lena Palmqvist, sammankallande för Samhällets Dag gruppen, att Röda Korset är berett att
ändra sin öppettid för loppisen på Samhällets Dag. Lena Palmqvist ska återkomma inom kort
då Samhällets Dag gruppen inom kort ska ha ett planeringsmöte. Förhoppningen är att det blir
en enhetlig syn på öppettiderna med alla involverade.
10. Övriga frågor
- Från Tjörns kommun har kommit en inbjudan till nätverksträff. VSJ kollar med MS om hon
vill överta Lisa Holvik plats.
- SL tog upp diverse frågor avseende simskolan, ny upplaga av broschyrer om Klädesholmen,
ledstänger i biblioteket, handikappramp till KIF-huset, toalettfrågan i Södra hamnen m.fl.
Beslöts att frågorna tas upp vid kommande styrelsemöten
- SL informerade om pågående filmprojekt i biblioteket där 36 personer mötte upp till första
filmvisningen den 7 februari. Nästa visning äger rum onsdagen den 7 mars.
11. Nästa styrelsemöte är måndagen den 12 mars kl. 18.30 i KIF-huset.
12. Ordförande avslutade mötet.

Nils Gunnar Johansson

Viveca Scherman Johansson

Ordförande

Sekreterare för mötet

Carin Mörck
Justerare

