Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 11 december 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SR.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 191112. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Framtidsdagen. TS som var Framtidsdagens moderator meddelade att 28 personer, från
olika föreningar etc., deltog på mötet. TS anser att vi bör ändra vår ”slogan” från ”Ett
levande samhälle” (enligt mötets uppfattning ska ett sådant samhälle ha viss grundläggande
service såsom förskola, skola, äldrevård etc.) och istället ha ”Ett livaktigt samhälle” som vår
arbetshypotes.
Vad gäller detaljplaner finns inget nytt att informera om. Dock diskuterades om vi kan flytta
fram våra positioner gällande vissa projekt/fastigheter som idag ger ett negativt intryck av
vårt samhälle. Det utdragna arbetet (vi är nu uppe i 15 år utan att se något slut på
processen) med detaljplaner lägger en ”våt filt ” över möjligheterna till utveckling på vår ö.

TS informerade om trafikhindren/chikanerna vilka nu plockats bort av Trafikverket. TS och
Vägföreningen fortsätter dialogen med Trafikverket.

5. Bidrag till Sillmuseet. NGJ informerade att samhällsföreningen fått 50 tkr från Tjörns
kommun, 75 tkr från Thordénstiftelsen samt 50 tkr från Västarvet/VGR. Bidragen är
dedikerade till Sillmuseet.
Beslöts att bjuda in representanter från kommunens Samhällsbyggnadskontor till vårt
ordinarie styrelsemöte i januari.

6. Samarbetsavtal och hyresavtal med Affärsföreningen. SIK filosoferade över det gångna
året och våra olika ansvarsområden för respektive parter (Affärsföreningen, Bojen och
Samhällsföreningen) i förslaget till kommande Samarbetsavtal.

7. Möte med kommunen angående skolfastigheten. NGJ informerade om att vi äntligen fått
till ett möte med ledningen för kommunen. Detta möte skall hållas den 9 januari 2020.

8. Reflektioner kring verksamhetsåret 2019. De olika aktiviteterna har avlöpt som planerat.
Sist i raden var ”Jul på Holmen”. Den har nu blivit ett uppskattat inslag i samhället och
lockade många besökare. Efter julgranständningen var alla inbjudna till Betel för julgröt.
SL informerade om årets sillprovningar som har haft 1 600 betalande besökare. Några av
dem som har bistått vid provningarna var samlade hos Marie Karlsson den 5/12 för
utvärdering. För år 2020 bedöms det komma 3 000 besökare. Bojen/Linus Ström ansvarar för
bokningar, genomförande etc. Om Bojen/Linus behöver hjälp år 2020 så är det
Affärsföreningens ansvar att se till att en grupp utses för detta.

9. Fastställda sammanträdesdagar.
- Onsdagen den 29 januari 2020, styrelsemöte i Allaktivitetshuset klockan 18:30.
- Lördagen den 29 februari 2020, årsmöte i församlingshemmet. Styrelsen träffas redan
klockan 14:00 för iordningsställande.

10. Övriga frågor.
•

•
•

SIK begärde att få köpa fler bord som vi använder i våra olika aktiviteter på grund av
att flertalet av de vi har idag är helt utslitna. Beslöts att vi ska använda de bord som
finns i Röda Korset.
NGJ informerade om att Affärsföreningen kommer att gå ut med ett upprop om
försäljning av fler andelar i föreningen.
NGJ informerade om att Lars Lönnstig, ordförande i samhällsföreningens
valberedning, kommer att ta kontakt med de som står i tur att avgå ur styrelsen för
att höra efter om de kan tänka sig en ny period i styrelsen.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Sivert Rutgersson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

