Protokoll fört vid Samhällsföreningens styrelsemöte
tisdagen den 16 april kl 18:00-19:00 i Röda Kors lokalen
Närvarande:

Emelie Rutgersson (ER)
Gösta Andersson (GA)
Lars Björn (LB)
Nils Gunnar Johansson (NGJ)
Paula Johansson Everall (PJE)
Tobias Hålldén (TH)
Thomas Sandsjö (TS)
Susanne Lönnstig (SL)

1

Mötet öppnas
Ordförande NGJ hälsade alla välkomna och speciellt Emelie som var
med för första gången.

2

Sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes SL

3

Justerare
Till justerare valdes PJE

4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

5

Avtal med Klädesholmens Västra Hamnförening
Ett nytt avtal har tecknats mellan Västra Hamnföreningen och
Samhällsförening ang. ”Påskevagan”.

6

Toaletter Västra Hamnen
NGJ informerade om att en överenskommelse har gjorts mellan Västra
Hamnföreningen och Tjörns hamnar AB. att en av de två toaletter som
finns i Västra Hamnen skall vara tillgängliga för allmänheten året ut. I
gengäld städar kommunen båda toaletterna. Överenskommelsen gäller
2019.

7

Hyror Röda Kors lokalen
Styrelsen beslutade att hyran för hela lokalen är 750:- per dygn.
Styrelsen beslutade även att gällande förslag till ordningsregler skall
kompletteras med följande tillägg: Hyresgästen skall vara fyllda 20år.
Städning utomhus runt huset efter ett arrangemang ansvarar hyresgästen för.
Hyresgästen skall vara medlem i Samhällsföreningen.
NGJ lägger ut information om hyreskostnader och ordningsregler på
vår hemsida. NGJ informerar dessutom närmaste grannar om
uthyrningsverksamheten i Röda Kors lokalen.

8

Simskola 2019
badviken. Samma avgifter som förra året dvs. personer mantalsskrivna på
Tjörn 350:- för simskolan, personer från andra kommuner 500:-.
Märkestagare får betala 250:-, som dessutom får utökad simtid jämfört med
2018. Simborgarmärketsdag infaller i år onsdagen den 17 juli.

9

Diskussion med kommunens ledande politiker och tjänstemän ang
skolan.
NGJ redogjorde från de olika möten under våren som han, GA och SIK
haft med olika representanter för Tjörns kommun både politiker och
tjänstpersoner om möjligheten att ”komma över skolan” och där
etablera vårt sillmuseum, bibliotek m.m. Samtalen har förts i positiv
anda, men fortfarande kan vi inte presentera någon slutlig lösning när
det gäller skolbyggnaden. Det förs även samtal om andra
fastighetslösningar för nämnda aktiviteter här på ön.

10

Förstärka arbetsgruppen midsommar i parken
Kort diskussion om vikten av att fler hjälper till, eftersom denna aktivitet är en
mycket viktig inkomstkälla för föreningens fortsatta verksamhet.

11

Övriga frågor
Beslöts att flytta punkt 8 Workshop skolan, samt punkt 9 Rapport från
Skärgårdsrådets kuststämma till nästa möte den 20 maj.

12

Nästa möte
Måndagen den 20 maj kl. 18:30 KIF-huset

13

Mötet avslutades
Mötet avslutades och NGJ tackade alla deltagare.
Kl 19:00 allmänt informationsmöte (ca 20 talet deltagare) ang. hur
diskussionerna går kring föreningens övertagande av skolan eller andra fastighets alternativ. Dessutom samtal med olika kommittéer och dess utmaningar
inför sommarens aktiviteter.

Klädesholmen 16 april 2019

Vid protokollet

Ordförande

Susanne Lönnstig

N G Johansson

Justerare

Paula Johansson Everall

