Protokoll styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening 2020-02-29 kl.
13.30 i Klädesholmens församlingshem

Närvarande:
Nils Gunnar Johansson (NGJ)
Susanne Lönnstig (SL)
Paula Johansson Everall (PJE)
Gösta Andersson (GA)
Lars Björn(LB)
Carin Mörck (CM)
Marianne Olsson (MO)
Tobias Hålldén (TH från pkt 6)
Maud Sundqvist (MS från punkt 6)

Frånvarande:
Tomas Sandsjö (TS)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Sivert Rutgersson (SR)
Emelie Rutgersson (ER)

1. NGJ öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Styrelsen beslutade att adjungera Viveca Scherman Johansson som
sekreterare för dagens möte.
3. PJ valdes att justera protokollet
4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. NGJ, GA och SIK träffade representanter för Tjörns kommun och TBAB
den 10 februari. Användandet av Klädesholmens skola diskuterades
varvid kommunen informerade att skolan är en reservskola i avvaktan på

att Tjörns kommun fattar beslut om pågående skolutredning.
Samhällsföreningen framförde att vi gärna ser att fastigheten används för
allmänna ändamål som bibliotek, gemensamhetslokaler, gym mm. Vi kan
även tänka oss att fastigheten planeras för hyresrätter. Om en försäljning
blir aktuell måste parkeringssituationen på skolgården utredas då TBAB
äger en stor del nuvarande mark. Vi påtalade behov av underhåll (fönster,
målning). Även den framtida användningen av KIF-huset och Röda Korslokalen diskuterades. Vidare diskussioner kommer att föras när
kommunen har beslutat om sin framtida skolstruktur.
6. NGJ och LB redovisade läget avseende det nya Sillmuséet. I skrivande
stund är i stort sett all byggnation, målning och elinstallation klar. Under
lördagen gick det sista flyttlasset från Sillgränd till Strandgatan.
Museigruppen kommer nu att påbörja utformningen av det nya muséet.
Öppet hus för samhällets invånare på Påskafton den 11 april.
Upparbetade kostnader för muséet är fn. ca 80 000 kr (exkl.mvs).
Samhällsföreningen riktar ett stort tack till alla frivilliga krafter som
deltagit vid flytten av muséet.
7. NGJ och GA har deltagit i information avseende Fördjupad översiktsplan
för havet i Tjörns och Orust kommuner och lämnade information om
planen. Tanken är att uppföra försöksanläggningar för vatten-och
vågbaserad elkraftproduktion i havet. Området omfattar ca 4
distansminuter (ca 7 km sydväst om Klädesholmen). Samhällsföreningen
har inget att erinra mot utarbetat förslag men vi förutsätter att
verksamheten bedrivs på redovisat område och inga följdinvesteringar
placeras närmare land då regionen och Tjörns kommun använder den fina
miljön och den orörda kusten i sin marknadsföring av Tjörn och
Klädesholmen.
8. Styrelsen beslutade att inte ha några synpunkter på utställd detaljplan
avseende fastigheten Koholmen 1:206.
9. Skatteverket har efter ansökan beslutat att Museiverksamheten inom
Samhällsföreningen är skattskyldig till mervärdesskatt.
10.NGJ meddelade att det är svårt att rekrytera simskolelärare. Efter idogt
letande kommer vi att dela en simlärartjänst med Gunneby på Tjörn vilket
innebär att vår simskola kommer att drivas v 30 och 31.
Ordföranden NGJ tackar för verksamhetsåret 2019.
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