Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 20 augusti 2018, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Nils-Gunnar Johansson (NGJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Lars G Björn (LB)
Tobias Hålldén (TH)
Paula Johansson Everall (PJE),
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Carin Mörck (CM)
Marianne Olsson (MO)
Thomas Sandsjö (TS)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Siwert Rutgersson (SR)
Gäst
Frank Holvik (FH)

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. FH presenterade en utredning där skolan skulle kunna bli en resurs för Klädesholmen och
Tjörn som ett ”Kunskapens Hus”. Genom smärre förändringar av fastighetens
innerutrymmen skulle det beredas plats för såväl Sill museet som Biblioteket. Likaså för
ett gym och ett forskningscentrum baserat på all den historiska dokumentation som
museegruppen genom åren samlat på sig. FH har talat med representanter för de olika
politiska partierna i Kultur och Fritidsnämnden. Hur själva fastigheten skall kunna hyras
alternativt förvärvas från Tjörns Bostads AB (nuvarande fastighetsägaren) bör utredas
vidare.
3. Till justerare valdes TH.
4. NGJ gick igenom föregående protokoll från 180522. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.

5. Uppföljning av sommarens aktiviteter.
a. Sillens dag. Gav bruttointäkter på 11,5 tkr. Vi får återkomma vad avser regi inför
nästa åts evenemang.
b. Midsommar i Parken. Med nästan 1 000 vuxna + barn är detta
samhällsföreningens bästa inkomstkälla. Gav bruttointäkter på 41 tkr.
c. Samhällets dag. Gav bruttointäkter på 26,5 tkr. Mycket folk i omlopp. Allt såldes
slut. Gruppen som administrerar dagen var nöjda med årets evenemang. Såväl tid
som organisation föreslås bibehållas även år 2019.
d. Simskolan. Gav bruttointäkter på 33 tkr. I år var det nya lärare. Verksamheten
genomfördes som en intensivutbildning på två veckor istället som tidigare under
fyra veckor. Detta uppskattades av barnens föräldrar. Dock blev tiden för
märkestagning i kortaste laget. Lärarna önskade att det skulle införskaffas
gardiner till badstugan.
e. Feriearbete. Liksom tidigare år var det administrativa problem med de ungdomar
som kommunen rekommenderar. Detta medförde en extra kostnad i år på 3 tkr
för inhyrning av egen personal.
6. Ekonomi. PJE rapporterade att sommarens aktiviteter gav ett sammanlagt överskott på
c:a 65 tkr. Viss reservation för att alla kostnadsfakturor inte ankommit ännu. I övrigt ser
föreningens ekonomi stabil ut. 297 av föreningens medlemmar har betalt sin
medlemsavgift. Beslöts att möta respektive grupper inför nästa års planerade aktiviteter.
7. Sillmuseet. Definitivt bestämt att vårt hyresavtal upphör 191231. Museet stänger sin
verksamhet 190831. Efterföljande månader behövs för att tömma lokalen på allt
material. NGJ/GA/SIK har haft ett möte med fastighetsägaren och museegruppen för
samtal om fortsatt verksamhet. Ett klart och tydligt intresse finns såväl hos
samhällsföreningen som museegruppen om fortsatt verksamhet. Knäckfrågan är dock i
vilken lokal och i vilken form. Uppdrogs åt NGJ och GA att ta kontakt såväl med den
politiska ledningen som VD för TBAB och tydligt markera vikten av att lokalfrågan löses.
Viktigt också att denna propå blir diarieförd hos kommunen. Beslöts även att bilda en
arbetsgrupp som ska driva frågan om museets framtid med representanter för de olika
intressegrupperna som kan vara involverade. Vilka personer som ska ingå i gruppen ska
beslutas på nästa styrelsemöte.
8. Trafikfrågor. Svar från Trafikverket har kommit på vår skrivelse. Vi fick avslag på såväl
farthinder som vägskyltar. Beslöts att NGJ träffar en representant från trafikpolisen för
att få deras syn på problematiken.

9. Badstegar. Det finns många badstegar uppsatta på olika platser på vår ö. Allmänheten
har rätt att utnyttja alla stegar som finns på allmän platsmark. Uppdrogs år NGJ att ta
fram en lista (ska finnas en äldre lista) över vilka stegar som ”ägs” av samhällsföreningen
och vilka som är ansvariga för dessa.
10. Vollybollnät i parken. Volleybollnätet som samhällsföreningen har bidragit till har fått
godkänt av vägföreningen för montering i parken vid badviken. Nätet har införskaffats på
initiativ från några yngre Klädesholmare. Vägföreningen har ansvaret för parken och den
utrustning som finns där.
11. Framtidsfrågor. Beslöts att under januari – februari nästa år ha ett nytt framtidsmöte.

13. Övriga frågor.
 Bastuföreningen. Bygglovsansökan har inlämnats. Arbetet fortskrider vad avser
finansieringen.
 Holmeloppet. Ett stort tack riktades från samhällsföreningens styrelse för de
aktiviteter som Betel gjort under sommaren med Holmeloppet som dess höjdpunkt.
Vi ser mer än gärna en fortsättning.
 Handikapp ramp. Viktigt att befintlig handikapp ramp vid allaktivitetshuset blir lagad
alternativt utbytt samt att nuvarande hissanordning till rampen plockas bort.
 Detaljplanen. NGJ har talat med ansvarig på kommunen. Inga nya utställningar av
detaljplanerna kommer ut under 2018.
 Filmkväll. Höstens första filmkväll blir onsdagen den 12 september i biblioteket.
14. Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 26/9, kl 18:30 på Allaktivitetshuset.
15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Tobias Hålldén, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

