Protokoll Klädesholmens Aﬀärsförenings styrelsemöte 19
november 2019
Närvarande:Bengt Palmqvist, Gunnar Larsson, Lisa Holvik, Urban
Johansson, Bengt Jamot, Magdalena Kvarning, Susanne Lönstig
1. Mötet öppnas.
2. Gunnar Larsson väljs till ordförande för mötet.
3. Magdalena Kvarning väljs till sekreterare för mötet.
4. Lisa Holvik och Susanne Lönstig väljs till justerare för mötet.
5. Föregående protokoll godkännes.
6. Status Designgruppen, handikappa, projektledare bygg. Bengt
Palmqvistfrågar formellt Nils-Gunnar Andreasson om han kan
fungera som ansvarig byggledare. Diskussion om
handikapptoalettens placering.
7. Status bygggrupp. Genomgång. Kallelse till möte skickas snart ut.
8. Sillprovning - rapport från SL. Sillprovningsgruppen har möte 5/12
för att göra upp arbetsrutiner. Man räknar med en fördubbling av
besökare till sillprovningen år 2020 till ca 3000 personer.
9. Hyresavtal och aﬀärsavtal -status. Gunnar Larsson och Lars Lönstig
skissar på förslag.
10. Stadgeändringar. Anslag om extra mötet uppsatta 12/11 på
anslagstavlor, inbjudan har delats ut i brevlådorna. Lisa Holvik skriver ut
ritningar som ska sättas upp.
11. Extra möte 30 november. Mötet enas om att det är ett bra tillfälle att
propegar för köp av andelar.
12. Broschyr för att locka till köp av nya andelar - Magdalena.
Manuset överlämnat till Lisa Holvik som skissar på utförandet.
13. Ekonomi - Gunnar. inget nytt att rapportera.11.4
14. Övriga frågor:
Bengt Palmqvist ser över stadgarna inför röstningen på extra mötet.

Bengt Palmqvist rapporterar att det finns möjligheter att söka bidrag för
oväntade kostnader hos kommunen. Kan det användas för kravet på
handikapp wc? Han ber Nils-Gunnar söka när vi bestämt vilket alternativ
på placering av handikapp wc som blir bäst.

Bearbetning av andelsförsäljning: Bengt Palmqvist talar med
Samhällsföreningen, Gunnar Larsson pratar med Mossholmen, Lars
Lönstig pratar med Klädesholmen Seafood, Sigge Olausson pratar med
kommunen, Bengt Palmqvist och Gunnar Larsson pratar med Tjörns
Sparbank.
15. Nästa möte - 9/12. Samt 27/1 ett förberedande möte inför årsmötet.
16. Mötet avslutas.

Magdalena Kvarning, sekreterare
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Susanne Lönstig, justerare
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