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Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte, 190223

Plats; Klädesholmens Församlingshem
Närvarande; ett 75-tal deltagare/fastighetsägare och boende på Klädesholmen

Föreningens ordförande Nils-Gunnar Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Till ordförande för dagens årsmöte valdes Nils-Gunnar Johansson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Sven-Inge Karlsson.
Till justerare valdes Susanne Lönnstig och Pelle Stavfeldt.
Till rösträknare valdes Bert Olsson och Bengt-Rune Axelsson.
Beslöts att mötet blivit behörigt utlyst.
Dagordningen fastställdes.
Ordföranden läste upp föreningens verksamhetsberättelse varefter Pelle Stavfeldt läste
upp museegruppens berättelse.
8. Paula Johansson Everall läste upp föreningens kassarapport och Pelle Stavfeldt
redogjorde för museegruppens kassarapport.
9. Lars-Erik Fält läste upp revisionsberättelsen från samhällsföreningen och Nils-Gunnar
Johansson läste upp revisionsberättelsen från museegruppen.
10. Mötet beslöt att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och kassarapporter samt
att lämna styrelsernas ledamöter ansvarsfrihet för den aktuella verksamhetsperioden.
11. Beslöts att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till 75:- kronor för enskild medlem och
150:- kronor för hushåll. Dessutom beslöts följande årsarvoden för verksamhetsåret
2019; ordförande 975:-, sekreterare 975:- och kassör 3 000:-.
12. Beslöts att välja Nils-Gunnar Johansson till föreningens ordförande avseende
verksamhetsåret 2019.
13. Beslöts att välja följande personer till styrelseledamöter för åren;
- Redan valda för verksamhetsåret (2018) och 2019
- Sven-Inge Karlsson,
- Susanne Lönnstig,
- Gösta Andersson,
- Valda för verksamhetsåren 2019 och 2020
- Paula Johansson Everall, omval
- Tobias Hålldén, omval
- Thomas Sandsjö, omval
Beslöts att välja följande personer som ersättare till styrelsen avseende åren;
- Redan valda för verksamhetsåren (2018) och 2019
- Carin Mörck,
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Lars Björn,
Sivert Rutgersson,
Valda för verksamhetsåren 2019 och 2020
Emelie Rutgersson, nyval
Maud Sundqvist, omval
Marianne Olsson, omval
Viveca Scherman Johansson avgick och ordföranden tackade henne för den insats
hon gjort för föreningen.
14. Till revisorer för verksamhetsåret 2019 valdes:
- Lars-Erik Fält, omval
- Jan-Anders Andersson
Till revisorssuppleant valdes för verksamhetsåret 2019
- Inga-Britt Johansson, omval
- Bengt-Rune Johansson, omval
15. Beslöts att välja följande personer till kommittéer och de olika grupper:
- Se bifogade bilaga 1
16. Beslöts att välja följande personer som delegater till Bohusläns Skärgårdsråds
kuststämma:
- Gösta Andersson, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till ersättare valdes:
- Tomas Kristensson, omval
17. Beslöts att välja Nils-Gunnar Johansson som samhällsföreningens representant i
Sillmuseets styrelse.
18. Beslöts att välja följande personer till föreningens valberedning;
- Lars Lönnstig, sammankallande, omval
- Mona Johansson, omval
- Linus Ström, nyval
19. Två motioner har inkommit till årsmötet. Den ena avsåg öppettider till gymmet och den
andra laddstolpar för laddning av elbilar. Årsmötet beslöt att remittera motionerna till
styrelsen för behandling.
20. Ordföranden informerade om Klädesholmens Röda Korskrets beslut att som gåva
överlämna byggnaden ”Röda Korset” till samhällsföreningen. Årsmötet tackade för den
givna gåvan.
21. Övriga frågor;
- Lars Lönnstig informerade om var planeringen av byggnation av ny bastu befinner sig.
- Ordföranden informerade om den planerade flytten av museet och pågående
förhandlingar angående skolan.
- Ordföranden informerade om pågående samtal med Trafikverket avseende
fartsänkande åtgärder.
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22. Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla närvarande.
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