Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 17 december 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)
Siwert Rutgersson (SR)
Thomas Sandsjö (TS)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Ingen

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes PJE.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 181114. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Biblioteksrampen.
Uppdrogs åt TH:s pappa att återkomma med ett förslag till hur rampen lämpligen bör
byggas samt med ett prisförslag. Beslut att bygga rampen tas vid ett senare
styrelsemöte.
5. Skolprojektet.
 NGJ redogjorde för sina kontakter med kommunkontoret. Kommunstyrelsen hade
remitterat vår förfrågan dels till Kultur och Fritidsnämnden som är positiva till vår
önskan avseende skolan, men saknar pengar. Dels till Tjörns Bostads AB som
återkommit med en offert. Samhällsföreningen beslutade att få till ett möte under




januari/februari med kommunstyrelsens arbetsutskott för att utreda vilka
möjligheter som föreligger.
Möte är inbokat med Leader Södra Bohuslän i början på januari för att klarlägga om
det finns möjligheter till bidrag för projektering av skolprojektet.
Följande personer är utsedda att ingå i den projektgrupp som ska utreda
möjligheterna till en etablering av museet, biblioteket mm i skolan:
o Museegruppen;
Carin Mörck, Greta Sandahl och Inger Johansson
o Biblioteksgruppen;
Susanne Lönnstig och Gunilla Lundström
o Vilka personer som ska ingå och representera Samhällsföreningen samt dess
kontaktnät, återkommer vi till vid ett senare möte.

6. Trafikgruppen.
TS rapporterade från möte som Trafikgruppen haft. Representanter i gruppen är Sven
Johansson (Vägföreningen) samt TS och TH. Gruppen föreslår;
a. Primärt att bygga en Chikanlösning vid övergångsstället utanför KIF huset.
b. Sekundärt vägbulor vid vägkrysset EFS/badviken samt Betel/Lilla
Karishamnsvägen.
c. TS och SJ kommer att träffa representant för Trafikverket.

13. Övriga frågor.
 Verksamhetsberättelsen. NGJ mailar ut ett förslag under januari och vädjar om
synpunkter från ledamöterna.
 Årsmöte. Lokal är bokad .Mötet hålls lördagen den 23 februari klockan 15 i
Församlingshemmet. SL fixar tårta och kaffe.
 Valberedningen. NGJ informerade om att valberedningen har påbörjat sitt arbete.
14. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 5/2, klockan 18:30 på Allaktivitetshuset.
15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Paula Johansson Everall, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

