Protokoll Samhällsföreningens styrelsemöte 2018-10-22
Närvarande: Nils Gunnar Johansson(NGJ), Gösta Andersson (GA), Susanne Lönnstig(SL), Thomas
Sandsjö(TS), Tobias Hålldén(TH), Sivert Rutgersson(TH), Paula Johansson Everall (PJE), Marianne
Olsson(MO) och Viveca Scherman Johansson(VSJ)
Ej närvarande: Sven-Inge Karlsson, Karin Mörck, Maud Sundqvist och Lars Björn

Marianne Olsson närvarade endast under informationen från Ulf Darrell och Bengt Palmqvist
Nils Gunnar Johansson och Viveca Scherman Johansson deltog inte i diskussionen eller beslutet
avseende frågan om Röda Korsfastigheten pga. jäv. (pkt 12)
Styrelsesammanträdet inleddes med information från Ulf Darrell, Kommunpolis angående
trafiksituationen på Klädesholmen. Vägföreningens ordförande, Sven Johansson, deltog också.
Klädesholmens affärsförenings ordförande Bengt Palmqvist informerade om affärsföreningens
förslag om att eventuellt samlokalisera Sillmuseet med befintlig butik. Bengt P visade även framtagna
skisser på förslaget.
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Sammanträdet inleddes med att NGJ förklarade mötet öppnat
Till sekreterare valdes VSJ och för punkt 12 valdes SL
Till justerare valdes TS
NGJ gick igenom föregående protokoll från 180926. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
Med anledning av de inledande informationspunkterna beslutade styrelsen följande:
- att utse en arbetsgrupp för trafikfrågorna på Klädesholmen bestående av Thomas
Sandsjö, sammankallande och Tobias Hålldén. Arbetsgruppen ska adjungera
vägföreningens ordförande, Sven Johansson. Arbetsgruppen ska ta fram förslag till
åtgärder med kostnadskalkyl.
- att till nästa sammanträde 181114 kalla Samhällsföreningens Musei-/och Biblioteksgrupp
för information och diskussion kring våra framtida planer för Sillmuseet och Biblioteket
m.fl. verksamheter.
NGJ redovisade från mötet med representanter för Tjörns kommun avseende förslaget om
att få disponera skolfastigheten för våra behov av nya lokaler.
Styrelsen beslutade att cykelställ kunde inhandlas av NGJ.
NGJ rapporterade att underlag skickats in avseende förbättringsåtgärder för badplatsen.
Noteras att kommunen betalat ut 1 500 kr extra till Samhällsföreningen för kontroll av
säkerheten på badplatsen under sommarsäsongen.
På förekommen anledning har Samhällsföreningen lagt ut information på vår hemsida och på
Facebook om skadegörelse på bilar på Klädesholmen.
Susanne informerade om kommande filmkväll i biblioteket onsdag 21 november.
NGJ informerade att detaljplanerna för Norra och Södra Koholmen inte kommer att ställas ut
under innevarande år.
Inkommen skrivelse från Klädesholmens Röda Korskrets.
Som vice ordförande leder GA diskussionen om Samhällsföreningen är intresserad av ett
eventuellt övertagande av lokalen.

Styrelsen ställer sig positiv till att överta lokalen under förutsättning att både
Samhällsföreningens årsmöte samt Klädesholmens Röda Korskrets årsmöte godkänner gåvan
samt att Röda Korset ej villkorar gåvan.
Bif. bilagor
Inkommen skrivelse från Röda Korset
Kostnadskalkyl
Årsredovisning RK
Skrivelse från Pelle Stavfeldt om Röda Kors lokalen
Nästa sammanträde onsdagen den 14 november i KIF-huset kl 18.30
GA avslutade mötet.
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