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Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning:
I gällande stadgar framgår att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och av 5 suppleanter.

Styrelsens sammansättning 2019:

Ordinarie ledamöter

Vald för

Bengt Palmqvist

2018/2019

Ingela Wastegård

2018/2019

Lisa Holvik

2019/2020

Gunnar Larsson

2019/2020

Urban Johansson

2019/2020

Lars Lönnstig

2019/2020

Ersättare till ordinarie ledamöter

Vald för

Anders Nilsson

2018/2019

Björn Kristensen

2018/2019

Margareta Bergius

2019/2020

Magdalena Kvarning

2019/2020

Bengt Jamot

2019/2020

Uppdraget som ordförande har Bengt Palmqvist haft såväl som uppdraget som
sekreterare. Gunnar Larsson har tjänstgjort som Kassör för föreningen.
Föreningens firma har tecknats av styrelsen eller av Gunnar Larsson och av Bengt
Palmqvist var för sig.
Revisorer för 2019 har varit Nils Gunnar Johansson och Annika Andersson och
revisorsersättare har varit Lars Anders Larsson och Svante Haglund
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 11 protokollförda styrelsemöten.
Affärsföreningen var med och informerade om Bojen och Affärsföreningen den 1 juni i
Röda Korsets lokal.

Detta har hänt under 2019:
Affärsföreningen har haft diskussioner om att erbjuda ”Sillmuseet” en plats för museet i
butikslokalen. Syftet med att erbjuda ett alternativ i butiken är flera. Butiken erbjuder
fabriksförsäljning av sill för Klädesholmen Seafood, butiken erbjuder också med
framgång sillprovning för turister och butiken har inte behov hela nuvarande butiksytan.
Affärsföreningen har sett en möjlig utveckling av en turistsatsning på sill under ett tak
och utan att öka busstrafiken på Klädesholmens smala gator.
En diskussion om att använda skolan till muséum, bibliotek m.fl. aktiviteter pågår. En
annan diskussion om en alternativ lösning som också pågår är om butiken kan byggas ut
för att rymma muséet, biblioteket och en mindre butik, dagens möte handlade framför
allt om detta alternativ.
Ett snabbare alternativ skulle vara att i befintlig lokal fördela ytan mellan butiken och
muséet och ta beslut om biblioteket i ett senare skede. Det skulle innebära en möjlighet
att starta ombyggnaden redan efter sommaren 2019. Bojen har fått ja till ett bidrag
(90%) för ett byte av 2 kyldiskar, det behöver genomföras innan våren 2020 för att
gälla. Muséet skulle då också kunna flyttas till lokalen under vintern 2019/2020.
I diskussionerna har vi nu som förslag att i höst starta ombyggnad av butikslokalen för
Bojen och sillmuséet. Affärsföreningen bedömer att det kommer att ta lång tid innan
kommunen och samhällsföreningen är klara med hur KIF-husets framtid och
Rödakorslokalens framtid och styrelsen tycker att det är en bra idé att starta med Muséet
och Bojen i höst i den befintliga lokalen och att avvakta med en tillbyggnad när vi vet
mer om KIF och Rödakorset.
Affärsföreningen och Muséet träffas för att diskutera detta under augusti.
Affärsföreningen och Muséegruppen är överens om att göra en inventering av vilket
utrymme som krävs för att visa muséets olika exponeringar, vi kommer att få ett antal
bilder i A4 med angivna mått som vi sedan stämmer av med de olika skissförslagen
innan vi bestämmer vilken ritning som bäst motsvarar behovet. Vi har också talat om att
lägga till exponeringar över Sillens utbredning och skillnader i Östersjön, Kattegatt och

Atlanten. Hur sillen produceras i dag. Miljö, hälsa, utveckling osv. Vi ska försöka att
engagera Klädesholmen Seafood i det arbetet.
Muséet och Affärsföreningen har haft med Kerstin Björn som gjort ritningar, Sigge
Olausson som bistått med sina kunskap och erfarenheter med byggnad och fastigheter
och vi har också fått hjälp av Nils Andreasson (Boende på Mossholmen) med Nils
kunnande av bygge och som kvalitetsansvarig.
Museigruppen har ställt sig bakom en flytt av museet till butiksfastigheten.
Samhällsföreningens styrelse har fattat ett positivt beslut till att flytta museet till
butiksfastigheten den 19 augusti. Styrelsens kontakter med Tjörns Kommun har efter ett
drygt års kontakter inte utmynnat i några klara besked angående skolan. Styrelsen har
nu gett upp Skolan som en lösning för Sillmuseet. Styrelsen har nu valt att satsa på
Affärsföreningens förslag att flytta Sillmuseet till Affärsföreningens lokal enligt det förslag
som Affärsföreningen presenterat.
Under möten och i dialogerna har det startats ett antal arbetsgrupper från Sillmuseet,
Samhällsföreningen och Affärsföreningen som hanterat utflyttning från museet, layout av
det nya museet, layout av den nya utbyggnaden Museets entré och Sillprovningsyta,
inflyttning i det nya museet och forskningsmaterial till ”PK”, mm.
Affärsföreningen kallade till ett extra medlemsmöte den 30 november för ett första
tillfälle för en stadgeändring som gör det möjligt att genomföra förändringen med
Sillmuseum och butik i affärsföreningens lokal ett enigt möte röstade 19 medlemmar för
styrelsens förslag.
Planerad invigning av museet är påsk 2020, arbetet är i full gång.
Affärsföreningen har utökat sitt lån på fastigheten med 600 tkr (i januari -20) för att
finansiera utbyggnaden, styrelsen kalkylerar också med ökade intäkter för att över tid
betala av det utökade lånet.
Affärsföreningen har tillsammans med Bojen genomfört sillprovningar för mer än 1600
personer under 2019. Vi har genomfört dessa med hjälp av ett antal volontärer. Vi
hoppas att kunna öka antalet sillprovningar rejält under 2020, med vår nya lokal och
med Sillmuséet som närmsta granne. Vi tror att detta nya ”Sillens Hus” ska locka många
att besöka oss och få ta del av denna unika möjlighet. Vi välkomnar alla som vill att
delta. Kom med oss och berätta om vår historia och vår sill, kom med och dela glädjen
att visa turisterna vad sill betyder för Klädesholmen. Anmäl ditt intresse till Linus eller
Susanne!

Styrelsen

Klädesholmen februari 2020
Klädesholmens Affär Ekonomisk förening.

