Protokoll Samhällsföreningens styrelsemöte 2018-11-14
Närvarande: Nils Gunnar Johansson(NGJ), Gösta Andersson (GA), Susanne Lönnstig(SL), Tobias
Hålldén(TH), Paula Johansson Everall (PJE), Lars G Björn, Maud Sundqvist (MS) Carin Mörck (CM) och
Viveca Scherman Johansson(VSJ)
Ej närvarande: Sven-Inge Karlsson, Thomas Sandsjö, Sivert Rutgersson, Marianne Olsson
Maud Sundqvist närvarade endast under information och diskussionerna med Ingela Wastegård och
Biblioteks-och Museigruppen.
Styrelsesammanträdet inleddes med information från gruppen som arrangerar Jul på Klädesholmen
representerad av Ingela Wastegård (IW). NGJ har beställt julgranar och granris som levereras veckan
innan aktiviteten. Ansvariga personer är kontaktade för uppställning av granarna. IW åtogs sig att
kontakta Bengt-Rune Axelsson för transport av chokladhjul, bord mm. IW redovisade för
aktiviteterna och konstaterade att arrangemanget växer. Detta innebär att en särskild arbetsgrupp
bör bildas inför kommande år.
Information och diskussion med Biblioteks-och Museigruppen som var representerade med följande
personer.
Museigruppen: Pelle Stavfeldt, Inger Johansson, Elisabeth Ivarsson, Greta Sandahl, Olle Sandahl,
Carin Mörck
Biblioteksgruppen: Gunilla Lundström, Boel Wranger, Frank Holvik, Susanne Lönnstig, Viveca
Scherman Johansson.
NGJ informerade om de olika förslag som aktualiserats med anledning av att Sillmuseet står utan
lokaler from januari 2020. Grupperna vill gärna vara representerade i det kommande arbetet med att
utforma en framtida lösning på museifrågan. Grupperna och styrelsen enades om att respektive
grupp utser tre personer per grupp till en framtida projektgrupp. Besked meddelas senast den 1
december 2018 till styrelsen vilka som ska delta. Redan nu aktualiserade museigruppen att lokaler
behövs för magasinering av bl.a. ömtåliga textilier.
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Sammanträdet inleddes med att NGJ förklarade mötet öppnat
Till sekreterare valdes VSJ.
Till justerare valdes SL.
NGJ gick igenom föregående protokoll från 181022. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
5. Styrelsen beslutar följande angående det framtida arbetet med Sillmuséets och Bibliotekets
placering (Skolan)
- NGJ och GA håller sig informerade och agerar i enlighet med Samhällsföreningens
skrivelse till Tjörns kommun 2018-08-23. Detta innebär att kunna diskutera och
förhandla med kommunen och TBAB om skolans organisation och finansiering.
- Att styrelsen ansöker hos LEADER om stöd till projektet om att använda Klädesholmens
skola som ett aktivitetshus.
- Att efterlysa intresse i att delta i projektarbetet och/eller kunna delta i framtida drift av
museum och biblioteksverksamhet via vår hemsida kladesholmen.com.
- Att en preliminär projektgrupp startar upp före årsskifte 2018/2019. Initialt ta fram
informationsmaterial till externa aktörer, påbörja ett enklare projekteringsarbete för att
belysa de ekonomiska konsekvenserna samt undersöka förutsättningarna för en framtida
organisation av driften av skolan.

6. Styrelsen diskuterade ånyo frågan om bibliotekets handikappramp. NGJ har varit i kontakt
med Fritid-och Kulturförvaltningen som fortfarande saknar medel för att åtgärda rampen.
Styrelsen beslutade att åter kontakta kommunen alternativt ta bort befintlig sönderrostad
anordning på egen hand.
7. Styrelsen beslutade att NGJ och SL ska ta fram ett välkomstbrev till nya grannar på
Klädesholmen.
8. Tjörns kommun har skickat ett detaljplaneförslag avseende Koholmen 1:206 för yttrande.
Styrelsen beslutar att vi inte har något att erinra mot förslaget.
9. SL meddelade att vår informationsbroschyr kommer att ges ut på engelska under 2019.
10. Tjörns kommun erbjuder föreningar att annonsera på den nya digitala ljustavlan vid
Myggenäs korsväg. Då annonseringen innebär kostnader beslutade styrelsen att ingen
annonsering ska göras utan att beslut fattats i styrelsen.
11. Årsmötet hålls lördagen den 23 februari kl.15.00 i församlingshemmet. Årsmötet föregås av
ett styrelsemöte tisdag den 5 februari 18.30 i KIF-huset.
12. Planerat sammanträde tisdag den 18 december är flyttat till måndag den 17 december kl.
18.00. Detta möte avslutas med enklare förtäring (jultallrik) i KIF-huset.
13. NGJ avslutar mötet
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