Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 12 mars 2018 18.30–20.30.
Lokal: Allaktivitetshuset

Närvarande
Nils Gunnar Johansson (NGJ)
Gösta Andersson (GA)
Paula Johansson Everall (PJE)
Susanne Lönnstig (SL)
Carin Mörck (CM)
Lars Björn (LB)
Tobias Hålldén (TH)
Thomas Sandsjö(TS)
Maud Sundqvist (MS)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)

Frånvarande
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Sivert Rutgersson (SR)
Marianne Olsson (MO)

1.
2.
3.
4.
5.

NGJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
Till justerare för dagens mötesprotokoll valdes SL
Till sekreterare för dagens mötesprotokoll valdes VSJ
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna
Styrelsen diskuterade Sillmuséets framtid. En ny sluttid för avtalets upphörande till 2019-1231 har nyligen överenskommits med fastighetsägaren. Styrelsen uppdrog åt ordförande NGJ
och vice ordförande GA att som första åtgärd kontakta Klädesholmen Seafood för att diskutera
den uppkomna situationen.
6. Feriearbete under sommaren. Tjörns kommun har erbjudit Samhällsföreningen feriearbete
under delar av sommarmånaderna. Styrelsen beslutade att anmäla sitt intresse samt att
senare diskutera arbetets innehåll och ledning.
7. Simskolan. SL och GA redovisade läget angående simskola under 2018. Rekrytering av personal
pågår. Styrelsen diskuterade om Klädesholmen skulle testa en tvåveckors intensivsimskola
under sommaren. Detta har prövats i andra delar av kommunen med gott resultat. GA och SL
återkommer med rapportering vid nästa sammanträde.

8. Sillens Dag. Södra Bohusläns Turism med intressenter anordnar Sillens dag 2018-06-06 på
Klädesholmen. Styrelsen beslutar att Samhällsföreningen skall vara representerat på
sedvanligt sätt (bl.a. sill-och chokladhjul). Styrelsen återkommer med schema över
bemanningen vid hjulen.
9. Samhällets Dag äger rum lördagen den 7 juli 2018. Arbetsgruppen för planeringen av
arrangemanget har påbörjat sitt arbete. Styrelsen beslöt att bjuda in representanter för
arbetsgruppen till nästa styrelsemöte för att diskutera innehåll och för att uppnå maximal
samordning.
10. Sociala medier. Styrelsen beslöt att NGJ och GA publicerar föreningens information på
hemsidan genom Tomas Kristensson. Biblioteksgruppens arrangemang publiceras av VSJ på
föreningens hemsida genom Tomas Kristensson. Utlägg på Facebooksidan meddelas av VSJ till
PJE.
VSJ publicerar även evenemang i kommunens evenemangskalender avseende arrangemang i
Samhällsföreningens intresse, GP-guiden på nätet och i STO-lokaltidning.
11. Samhällsföreningens broschyr om Klädesholmen med karta. SL informerade om pågående
arbete med att ta fram uppdaterad broschyr. SL återkommer till styrelsen med underlag för
beslut i frågan.
12. KIF-huset. SL informerade om kontakter med Kultur-och Fritid på Tjörns kommun avseende
revidering i gällande avtal. Styrelsen uppdrog åt SL och NGJ och/eller GA att bevaka
samhällsföreningens intressen. Diskuterades även den utvändiga handikappramp, där
kommunen är ansvarig för underhåll och drift. SL håller kontakt med kommunen i denna
sistnämnda fråga.
13. Biblioteksgruppens filmprojekt. SL informerade om pågående filmvisningar i KIF-huset. Vid två
tillfällen har film visats. 2018-02-07 kom 36 personer för att se Såsom i himlen och 2018-03-07
kom 29 personer till visningen av En oväntad vänskap. Nästa filmvisning äger rum 2018-04-18
då klassikern Casablanca visas.
14. Ledstänger i KIF-huset till över-och undervåningen. GA meddelade att arbetet är planerat och
kommer att genomföras under 2018.
15. Toaletter i Västra Hamnen. Styrelsen beslutade att uppdra åt NGJ att kontakta berörda parter
för att lösa toalettfrågan sommaren 2018.
16. Övriga frågor
- TS aktualiserade trafikfrågor som diskuterades på informationsmötet 2017-05-17. Då
Vägföreningen på sin kallelse till årsmöte 2018-04-03 annonserat att frågan om ställplatser
kommer att tas upp beslutade styrelsen att avvakta vägföreningens årsmöte.
- Städa Kust 2018. Information om möjligheten att erhålla bidrag för städning av bl.a.
badplatser 2018-04-14 har inkommit. Styrelsen beslutade att anmäla att
samhällsföreningen har motsvarande städdag 2018-05-12 och ska därför undersöka om
det är möjligt att ansöka om bidrag för denna dag i st.f. 2018-04-14. Styrelsen uppdrog åt
NGJ att kontakta projektet Städa Kust 2018.
- Städdag med informationsmöte anordnas lördagen den 12 maj. Lokal för mötet är Röda
Korslokalen.
- Fyrverkeri vid Påskevaga. ”Vage-gruppen” har inkommit med en begäran om pengar till
fyrverkerier vid Påskelden. Styrelsen beslutade att tillstyrka att gruppen får disponera max.
800 kr för fyrverkerier.

17. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 24 april kl. 18.30 i KIF-huset.
18. Ordförande avslutade mötet.

Nils Gunnar Johansson

Viveca Scherman Johansson

Ordförande

Sekreterare för mötet

Susanne Lönnstig
Justerare

