Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 1 oktober 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes CM.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 190819. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Arbete med nya Sillmuseet. NGJ uppdaterade mötet på vilka aktiviteter som genomförts
samt planeras:
Ansökan om bygglov har inlämnats avseende nybyggnad av ”carport/magasin” i
väster genom en ”förlängning” av befintlig affärslokal. Besked väntas i början av
november.
 TS och SIK har tagit fram ett ”Letter of Intent” som klargör riktlinjerna för en
framtida hyresrelation mellan Affärsföreningen och
Samhällsföreningen/museegruppen. TS och SIK fick i uppdrag att slutföra
förhandlingarna.
 Samtal har förts med Klädesholmen Seafood om deras engagemang i museet.
 Museets avdelning för forskning flyttas till Allaktivitetshuset.

5. Framtidsseminarium. TS, som kommer att bli moderator för seminariet, gick igenom sina
tankar för mötet som hålls i Rödakorslokalen den 9 november. Inbjudan har gått ut till alla
föreningar som är verksamma på Klädesholmen.
6. Skolan. NGJ redogjorde för att skolan ingår i kommunens pågående skolutredning.
Eftersom stora svårigheter förelegat vad avser kontakterna med kommunen om skolans
framtida ägare/funktion önskade Samhällsföreningen att Vägföreningen bevakar hur
befintliga parkeringsplatser vid skolan kommer att disponeras i framtiden.
7. Ramp vid biblioteket. SL redogjorde för sina kontakter med kommunen om deras ansvar
för handikappanpassning av lokalen. Enligt Magnus Lindell, kommunens fastighetstrateg,
behövs inget bygglov för en nybyggnad av ramp. TH informerade om att köpta en ”Welandramp” beräknas till 110 tkr. En ramp byggd av tryckimpregnerat virke kostar c:a 66 tkr.
Beslöts att avvakta med beslut om ramp bygge.
8. Trafikfrågor. TS informerade om att ytterligare kontakt har tagits med Trafikverket för en
utvärdering av befintlig chikan.
9. Reklam. Samtal fördes huruvida det var aktuellt att ha annonser på kommunens nya
annonstavla vid Myggenäs korsväg. Kostnad för 1-rad under en vecka är 500 kronor. Vi
avvaktar med beslut i frågan.
10. Jul på Holmen. NGJ informerade om att Affärsföreningen planerar för en sammankomst i
Rödakorslokalen efter invigningen av ”granen på torget”. På mötet kommer
Affärsföreningen att inspirera till försäljning av nya andelar till utveckling av affären och
museet. Det kommer att vara knytkalas så varje deltagare ansvarar för egen förplägnad.
Musikgruppen ”De Ökända” ansvarar för underhållningen
11. Biblioteksgruppens höstaktiviteter. SL informerade att;




vår senaste Bio i Rödakorslokalen var en framgång. 47 besökare var ”All time high”.
Dock blev luften helt förbrukad så något måste göras åt denna situation utifrån
framtida biovisningar. Några av besökarna hade kommit från Skärhamn eftersom vi i
dagsläget är Tjörns enda biograf.
SL informerade om konstutställning i Allaktivitetshuset i december.

12. Övriga frågor
 NGJ upplyste att vi bör förändra föreningens stadgar så att boende på Mossholmen kan
erbjudas att bli medlemmar i Samhällsföreningen. Beslöts att ett ta fram nya stadgar.
Dessa ska sedan föreslås av styrelsen till två på varandra kommande medlemsmöten för
godkännande.
 Affärsföreningen/museegruppen har vänts sig till Thordén stiftelsen samt Leader Södra
Bohuslän för bidrag till ombyggnad av affärslokalen.



Beslöts att kommande styrelsemöten skall hållas den 12 november kl 18:30 samt 11
december klockan 18:00 i Allaktivitetshuset.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Carin Mörck, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

