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Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte lördagen den 23 februari 2019.
Lokal: Klädesholmens församlingshem

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

1.

NGJ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Till justerare valdes CM

3.

Till sekreterare för mötet valdes GA

4.

Styrelsen konstituerade sig och följande personer valdes till nedanstående uppdrag:
- Vice ordförande kommer att utses på nästa styrelsemöte, enär f.d. vice ordföranden
Gösta Andersson undanbad sig omval till denna syssla och ingen av de närvarande ville
väljas till detta uppdrag.
- Sven-Inge Karlsson valdes till sekreterare.
- Paula Johansson Everall valdes till kassör.

5.

Styrelsen gav ordförande Nils-Gunnar Johansson 480402-4950 och
kassör Paula Johansson Everall 730125-5027 rätt att teckna föreningen var för sig.

6.

Beslöts att utöver ovan nämnda personer enl. punkt 5 så har även Inger Johansson,
470811-4865 rätt att för Klädesholmens Museums räkning teckna konto XXXXXXXX
samt konto XXXXXXXX.

7.

Beslöts att ordförande kallar till en Work-shop den 23 mars kl. 10 00 där de inbjudna arbetar
med förslag till framtida placering samt utformning av Sillmuseum och bibliotek m.m. här på
Klädesholmen.
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8.

SR och GA informerade om att vissa personer i kommunförvaltningen och TBAB skall träffas
den 27 febr. för att diskutera eventuella försäljningar av kommunala byggnader bl.a. skolan på
Klädesholmen. Av den anledningen fick ordförande NGJ i uppdrag av styrelsen att kontakta
kommunalrådet Martin Johansen före denna tidpunkt och be om en träff med några utvalda
tjänstemän och politiker som ansvarar för nämnda försäljningar och där delge dessa
samhällsföreningens önskemål och förslag till lösning av skolfastighetsfrågan på Klädesholmen.
NGJ, SIK och GA utsågs att representera Samhällsföreningen vid ett ev. möte.

9.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 18 mars kl. 18.30 i KIF-huset.

10. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Gösta Andersson

JUSTERAT:

Nils-Gunnar Johansson

Carin Mörck

