Klädesholmens Samhällsförening Årsmöte 2020-02-29
Plats; Klädesholmens Församlingshem
Närvarande: ett 65-tal deltagare/fastighetsägare och boende på Klädesholmen
Föreningens ordförande Nils Gunnar Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1. Till ordförande för dagens årsmöte valdes Nils Gunnar Johansson.
2. Till sekreterare för årsmötet valdes Viveca Scherman Johansson.
3. Till justerare valdes Ulf Kahl och Tommy Mörck.
4. Till rösträknare valdes Bert Olsson och Bengt Jamot.
5. Beslöts att mötet blivit behörigt utlyst.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Ordföranden läste upp föreningens verksamhetsberättelse varefter Inger Johansson läste upp
museégruppens berättelse.
8. Paula Johansson Everall läste upp föreningens kassarapport och Inger Johansson redogjorde
för museégruppens kassarapport.
9. Nils Gunnar Johansson läste upp revisionsberättelsen från samhällsföreningen och
museégruppens.
10. Mötet beslöt att godkänna föredragna verksamhetsberättelser och kassarapporter samt att
lämna styrelsernas ledamöter ansvarsfrihet för den aktuella verksamhetsperioden.
11. Beslöts att fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 100: - kronor för enskild medlem och
175: - kronor för hushåll.
12. Beslöts att välja Nils Gunnar Johansson till föreningens ordförande avseende
verksamhetsåret 2020.
13. Beslöts att välja följande personer som ordinarie styrelseledamöter för åren 2020 -2021
- Gösta Andersson, omval
- Sven-Inge Karlsson, omval
- Susanne Lönnstig, omval
- Följande personer valdes som ersättare för styrelsen för åren 2020-2021
- Carin Mörck, omval
- Lars Björn, omval
- Victor Apelgren, nyval
Följande person valdes som ersättare för Emelie Rutgersson år 2020
-Victor Fält, fyllnadsval

14. Till revisorer för verksamhetsåret 2020 valdes:
- Lars-Erik Fält, omval
- Jan-Anders Andersson , omval
Till revisorssuppleant valdes för verksamhetsåret 2020
- Inga-Britt Johansson, omval
- Bengt-Rune Axelsson, omval
15. Beslöts att välja följande personer till kommittéer och olika grupper:
- Se bifogade bilaga 1
16. Beslöts att välja följande personer som delegater till Bohusläns Skärgårdsråds kuststämma:
- Gösta Andersson, omval
- Jan-Anders Andersson, omval
Till ersättare valdes:
- Tomas Kristensson, omval
17. Beslöts att välja följande personer som representanter för Hela Sverige ska leva
- Gösta Andersson
- Nils Gunnar Johansson
18. Beslöts att välja Nils Gunnar Johansson som samhällsföreningens representant i Sillmuséets
styrelse.
19. Beslöts att välja följande personer till föreningens valberedning;
- Lars Lönnstig, sammankallande, omval
- Mona Johansson, omval
- Linus Ström, omval
20. Tre motioner har inkommit till årsmötet. Den första avser ett förslag på ett utomhusgym, det
andra avser en förbättrad utomhusbelysning vid Röda Korslokalen på Postliden och det tredje
förslaget avser en bättre tillgänglighet till badviken. Årsmötet beslöt att överlämna motionerna
till styrelsen för handläggning.
21. Årsmötet beslutade om ny lydelse av § 3 i stadgarna för Klädesholmens Samhällsförening.
Ny lydelse:
§ 3. Medlemskap tillkommer den som är över 18 år och som
• Är folkbokförd på Klädesholmen, Bringelbärsholmen, Bockholmen eller Mossholmen eller
• är icke- året - runt-boende fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare på Klädesholmen,
Bringelbärsholmen, Bockholmen eller Mossholmen och dennes hushållsmedlemmar.
Övriga medlemmar är stödmedlemmar som har förslagsrätt men ej rösträtt.
För att stadgeändringen ska bli giltigt behöver ett beslut till fattas. Detta föreslås ske vid det
allmänna informationsmötet den 23 maj.

22. Sillmuséet

NGJ informerade om det pågående arbetet med det nya Sillmuséet. I augusti 2019 beslutade
styrelsen att förlägga muséet i befintliga lokaler i affärsfastigheten. Under hösten och vintern har
affärsföreningen färdigställt lokalen för Sillmuséet. Inflyttning och utrustning har påbörjats.
Öppet hus är planerat till påskafton den 11 april.
23. Övriga frågor;
- Lars Lönnstig informerade om var planeringen av byggnation av ny bastu befinner sig. Årsmöte
för Bastuföreningen äger rum den 23 maj vid informationsmötet.
- Ordföranden informerade om möte med representanter för Tjörns kommun och TBAB
avseende skolfastigheten. Inga beslut om skolfastighetens framtid kommer att tas av kommunen
förrän man har beslutat om sin framtida skolstrategi.
- Ordföranden informerade om att simskolan kommer att förläggas till veckorna 30 o 31.
- Bengt Jamot framförde synpunkter på det dåliga underhållet av väg 720. Då Trafikverket är
huvudman för vägen beslutade stämman att uppdra åt samhällsföreningens styrelse att framföra
krav på att vägen snarast ska asfalteras.
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla som lagt ner frivilligt arbete för
Samhällsföreningen vid våra arrangemang och i grupperna.
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