Närvarande:
"Lars Lönnstig" <lgg.lonnstig@gmail.com>
”Lisa Holvik” <holvik@telia.com>
"Bengt Palmqvist" <bengt.palmqvist1@telia.com>
"Ingela Wastegård" <ingela.wastegard@borealisgroup.com>
”Magdalena Kvarning” <m.kvarning@gmail.com>
”Bengt Jamot” <bengtjamot@gmail.com>

Välkomna till styrelsemöte 6, den 26 augusti kl 19.00
Agenda, ordinarie styrelsemöte:
1. Föregående mötesnoteringar från den 12 augusti 2019
2. Nuläget:
Andelsförsäljning och ekonomi?
Butikens försäljning

Gunnar
Bengt

3. Genomgång och diskussion av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till
Bojen
Lars, Gunnar och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och
lösningen med Bojen.

4. Övriga frågor?
Två datum är nu bokade efter de nya förutsättningarna (möte med
Samhällsföreningen den 15 augusti),
den 26 augusti och den 16 september, båda kl 19.00 i biblioteket.
/alla

Noteringar den 26 augusti:
1. Föregående mötesnoteringar från den 12 augusti 2019.
Noteringarna godkändes.

2. Nuläget:
Andelsförsäljning och ekonomi?
Föreningens kassa är 224.721kr, inga nya andelar har kommit in.

Gunnar

Butikens försäljning

Bengt

Försäljningen i augusti (1-23) har varit lägre än förra sommaren som inte
liknade något annat, minus 8,7%, jämfört med 2017 var skillnaden minus
7,2%, antalet köp minskade med 446 köp under augusti 2019 och TB ökade
med 1%.
Augusti har nu gått från regn och blåst till sommarväder igen, vi får hoppas
att detta också visar sig i försäljningen. Bengt Jamot har hittat ett möte i
Kållekärr ”REKO-RING” som kommer till Kållekärr utanför Korggubben och
ska undersöka om vi kan få dem att mötas utanför Bojen:

3. Genomgång och diskussion av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till
Bojen
Lars, Gunnar och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och
lösningen med Bojen.
Möten med museet har vi haft den 15 augusti och den 25 augusti. Museigruppen har
ställt sig bakom en flytt av museet till butiksfastigheten.
Samhällsföreningens styrelse har fattat ett positivt beslut till att flytta museet till
butiksfastigheten.
Det finns nu ett utkast till ritning över lokalerna med fördelning av ytorna där Kerstin
gått igenom museets exponeringar och den yta som dessa kräver.
Sigge har haft kontakter med Tjörns kommun om vilka möjligheter projektet har att få
stöd av kommunen.
Lars Lönnstig och Bengt Palmqvist träffade Sven-Inge Karlsson och Tomas Sandsjö
tidigare idag för en diskussion om en ”Avsiktsförklaring/Letter of intent”. Affärsföreningen
jobbar nu med att lämna ett nytt utkast tillbaka.

Noteringar från mötet med muséet och samhällsföreningen:

Klädesholmen den 15 augusti 2019
Möte med Sigge, Kerstin, Museet, Samhällsföreningen och Affärsföreningen.
Deltagare:
Inger Johansson, Sven Johansson, Greta Sandahl, Olle Sandahl, Carin Mörck, Nils-Gunnar
Johansson, Susanne Lönnstig, Lars Lönnstig, Bengt Jamot, Kerstin Björn, Sigge Olausson,
Bengt Palmqvist.
Noteringar:
Nuläget Samhällsföreningen/Nils-Gunnar

Gunnar gick igenom Samhällsföreningens styrelsemöte och det beslut som styrelsen fattat den
19 augusti. Styrelsens kontakter med Tjörns Kommun har efter ett drygt års kontakter inte
utmynnat i några klara besked angående skolan. Styrelsen har nu gett upp Skolan som en
lösning för Sillmuseet. Styrelsen har nu valt att satsa på Affärsföreningens förslag att flytta
Sillmuseet till Affärsföreningens lokal enligt det förslag som Affärsföreningen presenterat.
Samhällsföreningen fortsätter att jobba för skolan vad det gäller ”en lokal” för Samhällets
övriga behov av lokaler för föreningsliv, bibliotek mm och dessutom för att
parkeringsplatserna på skolgården ska finnas för framtida parkeringsbehov på Klädesholmen.
Nuläget Kommunen/Sigge, Susanne och Inger
Har haft ett möte med Benita från Tjörns Kommun och Per Allan Orrbeck från ”Västarvet”
som hanterar kulturfrågor och har fem museer i sin regi och har ett stort kontaktnät.
Viktigt att bestämma vem museet är till för och vad som ska visas. Kärnan kan vara sillen och
kvinnors arbete. Jan Johansson är också en bra kontakt för det mer operativa arbetet.
Nuläget Klädesholmen Seafood/ Lars Lönnstig
Lars har talat med Per-Aste från Klädesholmen Seafood, de vill också vara med för att ta fram
material om sillfisket och om de nuvarande produktionsprocesserna av sill. Lars och Bengt P
kommer att få delta på ett ägarmöte för att presentera planerna och önskemålen för att
utveckla museet.
Nuläget byggavdelningen Kommunen/Gunnar och Kerstin
Kerstin och Gunnar har haft ett möte med Urban Nilsson på Tjörns Kommuns bygglovs
avdelning. Urban är fullbokad och hade därför med sig en kollega, ”Klara Samuelsson” som
nu blir handläggare för de bygglovsfrågor som gäller butikslokalen. Urban och Klara såg inga
hinder för ett bygglov enligt resonemanget de hade. Det är ok med ett bygglov nära
tomtgräns mot allmän platsmark för ett taköverhäng. Det krävs bygglov men det är lägre
tariffer för altaner och ”carport” än det är för isolerade byggnader.
Nuläget ritningar/Kerstin
Kerstin presenterade ritningsförslag där bredden på museets entré ökats till 4m bredd.
Exponeringsytan är ca 70 löpmeter och bör väl motsvara behovet av nuvarande exponeringar
såväl som för det tillkommande.

Övrigt
Vi diskuterade också möjligheter för museet att få bidrag för hyra av kommunen på 20 tkr för
2019 och för 2020.
Nils-Gunnar framförde också att ”kundregister” med bussbolag och turistorganisationer bör
samordnas, kontakter med Bohuslän turist mm också behöver påbörjas skyndsamt inför
kommande säsong.
Tidsplanen för museets första öppning är det önskvärt att kunna starta redan till påsken 2020.
Det är viktigt att besökare och guider m.fl. kan följa en röd tråd i museets exponeringar och vi
har en ambition att få med kompetens från Västarvet eller från Bohusläns museum i
planeringen av museets exponeringar.

Förslag att bilda en Museiförening?
Medlemmar i ny styrelse från affärsförening - samhällsförening – museet och nya
medlemmar.
Frågan diskuterades för att få ett mer fokuserat arbete på museets utveckling och för
arbetsgruppens arbetsglädje och delaktighet. Inger har undersökt att Riksantikvarieämbetet
inte har några invändningar mot att det är under samhällsföreningens ansvar, det finns inga
kända särskilda problem med att fortsätta som tidigare. Frågan hanteras vidare om man ser
bättre lösningar med en egen Museiförening.
Förslag på arbetsgrupper och medlemmar (fler medlemmar tillagda på styrelsemötet med
Samhällsföreningen):
Ekonomi och ”avtal”: Sven-Inge, Bengt P, Gunnar (sammankallande), Tomas Sandsjö, Inger
J,… fler förslag?
Byggnad och flytt operativt arbete: Sigge, Snickare, Bengt P (sammankallande), Lars Björn,
Ingela Wastegård, Bengt Jamot, Frank H, Stefan J, Sven Johansson, Tommy Mörck , Håkan
Berntsson … fler förslag?
Byggritning och layout: Kerstin, (sammankallande i bygglovsfrågor som sker enligt tidigare)
Per-Aste, Linus, Carin M, Greta S, Lisa H (sammankallande), representant från Bohusläns
museum … fler förslag?
Drift, museum och butiken: Susanne L, Inger J (sammankallande), Lena P, Anita Jamot, Carin
Mörck och Greta Sandahl.
… fler förslag?
Marknadsföring och information:
Magdalena Kvarning, Andes Nilsson, Bengt Jamot, Lars Lönnstig (sammankallande), NilsGunnar … fler förslag?
Styrgrupp för projektet: Sigge, Lars Lönnstig, Bengt Palmqvist och Nils-Gunnar J som
adjungerad från Samhällsföreningen. Bör planera in ett första möte under septembers senare
del.
Behövs det också en projektledare?
Frågan tas med för att hanteras senare och då bedöma behovet.

4. Övriga frågor?
Nästa möte,
Två datum är nu bokade efter de nya förutsättningarna (möte med
Samhällsföreningen den 19 augusti), den 26 augusti och den 16 september,
båda kl 19.00 i biblioteket.
/alla

Vid protokollet
_______________________
Bengt Palmqvist

Justeras
_______________________
Magdalena Kvarning

_______________________
Lisa Holvik

