Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 29 januari 2020, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes LB.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 191211. Följande noterades;
• Företrädare från kommunen kommer till vårt styrelsemöte i mars.
• Ett möte som var inplanerat med kommunledningen angående skolfastigheten har
framflyttats.
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Framtidsdagen. TS som är Framtidsdagens moderator informerade om den kommande
aktiviteten i Rödakorslokalen, lördagen den 1 februari. Mötet kommer att fokusera på de
fem delområden som man enades om vid den förra framtidsdagen. Målsättningen är att
kunna konkretisera fokusområden och sätta upp realistiska och mätbara mål.

5. Sillmuseet. NGJ informerade om mötet på Röda Korset där ett 20 tal medverkade. Mötet
enades om en projektorganisation med en sammankallande i respektive grupp. Sigge
Olausson valdes till projektledare för hela projektet.

6. Trafikfrågan. TS informerade om de mätningar som Trafikverket utfört vid två tillfällen vid
de chikaner som har varit uppställda under delar av år 2019. Diskussion fördes om var det
var lämpligast att ha ett övergångsställe. Antingen som idag eller mera i anslutning till
parkeringen mot badviken.

7. Samarbetsavtal och Hyresavtal. NGJ och SIK redogjorde för de två avtalen som upprättats
mellan parter som är involverade i Affärsföreningens fastighet/Bojen. Efter diskussion och
diverse korrigeringar enades styrelsen om att godkänna de bägge avtalen. Avtalen, i slutlig
utformning, bifogas detta protokoll.

8. Trafikincident. NGJ redogjorde för en inträffad trafikincident på Postliden.

9. Motion. Det har inkommit en motion till vårt årsmöte avseende utegym. Styrelsen
hänskjuter frågan till årsmötet för beslut.

10. Verksamhetsberättelse. NGJ redogjorde för årets Verksamhetsberättelse.

11. Årsredovisning och bokslut. PJE gick igenom vårt preliminära bokslut. Siffrorna visar på
ett positivt resultat.
12. Dagordning till årsmötet. Beslöts att anta den dagordning som NGJ föredrog. Beslöts att
SL ansvarar för att kallelse till årsmötet kommer ut till samtliga brevlådor. NGJ ansvarar för
att kallelsen kommer ut för publicering på anslagstavlor och på hemsida.
13. Förberedelser inför årsmötet. GA har bokat Församlingshemmet och SL har beställt
tårtor. Styrelsen träffas kl 13:30 för iordningställande av lokalen.
14. Övriga frågor:
• Beslöts att ansöka om att Samhällsföreningens museum blir momsskatteskyldigt.
• PJE ska se över hur vi lämpligast upprättar en redovisning separat för projektet
”Museet”.
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Beslöts att uppdra åt årsmötet att arvodet till kassören ska ökas med 1 000 kronor
per år.
NGJ redogjorde för vårt förslag till ändrade stadgar så att även de som bor på
Mossholmen, Bringelbärsholmen och Bockholmen kan bli medlemmar i
Samhällsföreningen.
Fastslogs tider för event år 2020:
o Påskevaga
11 april
o Information/städdag
23 maj
o Sillens Dag
6 juni
o Simskola
v 28 – v 29
o Midsommar i parken
19 juni
o Samhällets dag
4 juli
o Jul på holmen
28 november
NGJ informerade om Eva Stigsdotters bortgång och om hennes insatser för
framförallt museets tillkomst.
Beslöts att lämna ett bidrag på 5 000 kronor till den planerade Jazzfestivalen.
SL informerade om kommande aktiviteter:
o 14/5, bokprat på biblioteket kl 18:30
o 28/3, besök av författaren Marie Hermansson
o 26/2, Filmkväll, Flykten från DDR
Nästa styrelsemöte blir kl 13:30 före årsmötet den 29/2.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Lars Björn§, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

