Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 20 maj 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Protokoll förs av NGJ. Till justerare valdes CM.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 190416. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. NGJ rapporterade från Skärgårdsrådets årsmöte i Rönnängs församlingshem 2019-04-06.
Samhällsföreningen representerades av Nils Gunnar J, Gösta A och Jan-Anders A.
Där diskuterades bl.a. kustnära fiske och färjetrafik, vita och gula färjor i Bohuslän.
5. Styrelsen beslutade att förstärka arbetsgruppen för Midsommar i Parken med Emelie
Rutgersson.
6. NGJ kontaktar personer för framtagning och bortforsling av bord, hjul mm till Sillens Dag
samt intresserade för tjänstgöring vid Sill-resp. chokladhjul.

7. Midsommar i Parken planeras och genomförs av arbetsgrupperna
8. Planering för Samhällets Dag pågår och folder att dela ut håller på att tas fram.
9. Simskolan startar måndag 8 juli med inskrivning kl.10.00. Simskolan pågår under
veckorna 28 och 29. Simborgarmärkets dag är onsdag 17 juli. Ytterligare information
kommer att finnas på samhällsföreningens hemsida. Förra årets simlärare Kajsa och
Amanda återkommer.
10. Trafikverket har genomfört en hastighetsmätning vid Klädesholmen Östra. Vidare
planeras byggnad av chikan.
11. Utskick/utdelning av inbetalningsavi för medlemsavgift till samhällsföreningen sker i
midsommarveckan. Vi kommer även att dela ut info och inbetalningsavi till de boende på
Mossholmen.
12. Städdag är lördag 1 juni och genomförs på vanligt sätt. Container kommer att placeras på
samma platser som föregående år.
13. Informationsmöte hålls lördag den 1 juni kl 15.00 i Röda Kors lokalen.
14. LB redovisade kalkyler/budget för ombyggnad av Klädesholmens skola resp. affärslokalen
Bojen för användning som Sillmuseum.
15. Styrelsen vill tacka Vagegruppen för en fantastisk Påskevaga som även i år lockade till sig
många åskådare.

15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande och sekreterare/

/Carin Mörck justerare /

