Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 18 mars 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes GA.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 190223, avseende konstituerande
styrelsemöte. Dessutom redogjorde han för vad som hände på årsmötet. Protokollet
godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Motioner.
a. Gym och brandsäkerhet. Uppdrogs åt GA att införskaffa 3 stycken brandsläckare
(varav 1 till Röda Korset), samt brandvarnare.
b. Laddstolpar. Beslöts att avvakta med frågan om införskaffning av laddstolpar för
laddning av elbilar. Eventuellt kommer Västra Hamnföreningen vara intresserad
av denna fråga.
5. Vice ordförande. Beslöts att för verksamhetsåret 2019 utse Susanne Lönnstig till
föreningens vice ordförande.

6. Sillmuseet. NGJ informerade om pågående samtal med Affärsföreningen samt planerat
möte med representanter från kommunens KSAU. Vidare blir det en Work shop lördagen
den 23 mars, där kommer det att förutsättningslöst diskuteras skolans möjligheter att
införliva museet, biblioteket etc.
7. Rapport från Trafikgruppen. TS informerade om att representanter från Trafikverket
kommer till Klädesholmen för ”syn” av de problemställningar som påtalats. De planerade
ingreppen i trafiken ska ske på försök för att därefter utvärderas.
8. Planering för 2019. Beslöts följande dagar för nedanstående event:
a. Påskevaga 20 april
b. Städdag, 1 juni
c. Informationsmöte i Röda Korset, 1 juni klockan 15:00
d. Sillens dag, 6 juni
e. Midsommar i parken, 21 juni
f. Samhällets dag, 6 juli
g. Jul på holmen, 30 november
h. Vad avser funktionärer, materiel etc. till ovanstående event tas dessa beslut på
kommande möten.
9. Sammankomst med samtliga grupper/kommittéer. Beslöts att inbjuda representanter för
de grupper som ansvarar för event, enligt punkt 8 ovan, till ett gemensamt samtal i
rödakorslokalen, tisdagen den 16 april klockan 19:00.
10. Framtidsfrågor. Beslöts att kalla till ett möte för att fortsätta diskussionen avseende
Klädesholmens ”framtidsfrågor”. Trolig tidpunkt en lördag i oktober. Lämpligen skall
representanter för Västra och Norra hamnen, Betel/EFS/Svenska kyrkan samt väg- och
affärsföreningen medverka vid detta tillfälle. Information från Betel att de planerar en
familjevecka i sommar, vecka 28, där Holmeloppet blir lördagen den 13/7.
11. Röda Korset. Beslöts att utse NGJ och Tommy Mörck att ansvara och bevaka fastighetens
behov. Lars Björn anmälde att han kan tänka sig hjälpa till i viss omfattning, när behov
föreligger. Viveca Scheman Johansson ansvarar för uthyrning av lokalen. NGJ
återkommer till nästa möte med vilka regler och priser som gäller för uthyrning etc.
Beslöts även att vid informationsmötet i juni ge info om möjligheterna att hyra
Rödakorslokalen.
12. Remiss från Tjörns kommun. Samhällsföreningens principiella hållning är att vi inte yttrar
oss om ”normala bygglovsansökningar”. Uppdrogs åt NGJ att informera kommunen om
detta och begära att vi stryks från deras ”sändlista”, när det gäller dessa ärenden. Dock
ska NGJ i brevet upplysa om att när det gäller bygglovsärenden av ”principiell natur”,

t.ex. bygglov som kan äventyra framkomligheten på ön, vill vi även fortsättningsvis vara
en remissinstans.
13. Simskola. Vecka 28 – 29 (8 – 19 juli) är det simskola. Föregående års lärare är
kontrakterade för årets behov. Tiden för märkestagning har förlängts. Föreningens
kontaktpersoner när det gäller simskolan är ER, SL och NGJ.
14. Surdegar från 2018.
 Toalettfrågan i Västra Hamnen. Kontakter har tagits med VD för Tjörns Hamnar AB,
Janina Lindqvist. På årsmötet i Västra Hamnföreningen, den 23/3, kommer denna fråga
att behandlas.
 Ramp till biblioteket. Enligt vårt avtal med Tjörns kommun är det deras skyldighet att fixa
denna åtgärd. Beslöts att ännu en gång uppvakta kommunen vad avser deras
skyldigheter.
 GA ansvarar för att lösa problemet vad avser ledstänger i KIF-huset (inomhus).
15. Biblioteket. SL informerade om kommande aktiviteter på biblioteket.
 Nu på onsdag är det filmkväll. Tårtgeneralen med Mikael Persbrandt.
 Den 4/4 kommer Birgitta Ehn från biblioteket i Skärhamn att berätta om nya och gamla
böcker för utlåning.
 Den 15/6 kommer Viveca Lärn att berätta om sitt författarskap.
 Förslag att kalla Anders Källgård som forskat i hur det är att leva på en ö.
 MS informerade om en film som gjorts/förevisats på Donsö som behandlar fisket under
andra världskriget.
16. Övriga frågor
 TS informerade om pågående samtal med Anders Persson på f.d. Isbjörnens
konservfabrik angående byggnadens fasad.
 NGJ informerade om att han skickat in en begäran om bidrag till Riksantikvarieämbetet
avseende arbetslivsmuseum.
 NGJ informerade om vilka som kallats till lördagens workshop.
 Eventuellt kommer våra tält att behövas ses över inför kommande event.
14. Vårens sammanträden beslutades till:
 Tisdagen den 16 april, klockan 18:00 i Rödakorslokalen
 Måndagen den 20 maj, klockan 18:30 i Allaktivitetshuset
 Måndagen den 10 juni, klockan 18:30 i Allaktivitetshuset
 Måndagen den 19 augusti, klockan 18:30 i Allaktivitetshuset.

15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Gösta Andersson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

