Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 12 maj 2020, Museet.

Närvarande:
Nils-Gunnar Johansson (NGJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Lars G Björn (LB)
Paula Johansson Everall (PJE),
Marianne Olsson (MO),
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Carin Mörck (CM)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Tobias Hålldén (TH)
Thomas Sandsjö (TS)
Victor Fält (VF)
Victor Apelgren (VA)
Övriga närvarande under del av mötet
Kerstin Björn (KB),
Marie Karlsson (MK),
Lena Palmqvist (LP),
1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MS.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 200229. Följande noterades;
• Museet har blivit momsregistrerat.
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Evenemang och aktiviteter.
• Sillens dag är inställd. Dagen kommer att genomföras digitalt. Visst intresse finns från
”Silletöserna” att ha en aktivitet i sillprovningslokalen, innehållande bland annat
provning av ”Årets sill”.

•

•
•

Midsommar i parken. PJE planerade för en aktivitet med resning av
midsommarstången men inte entréavgifter, stånd, lotterier etc. Beslöt att avvakta
Folkhälsomyndighetens beslut i maj angående samlingar på 50 personer eller fler.
Samhällets dag. Inställd i år.
Städdag samt informationsmöte. Städdagen, 23/5, genomförs som planerat. Dock
inge containers i år utan soppåsar kommer finnas tillgängligt på de platser där det
tidigare år stått containers. Informationsmötet flyttas till augusti.

5. Sillmuseet. Beslöts att samhällsföreningen rekommenderar museegruppen att inte öppna
museet förrän det är i ett presentabelt skick.
6. Trafikfrågan. Vi avvaktar och återkommer till hösten.
7. Framtidsfrågor. Även dessa spörsmål avvaktar vi med till hösten.
8. Sponsoravtal. NGJ redogjorde för att Tjörns Sparbank vill teckna ett avtal med museet
vilket skulle resultera i att museet får ett årligt bidrag på 20 000 kronor under tre år. Slutligt
beslut tas av styrelsen efter att vi erhållet ett avtalsförslag. Den 5/9 planeras
”Sparbankdagen”, där det eventuellt skulle deals ut sill. Vi får återkomma även i denna fråga.
9. Simskola. Kommer att genomföras under veckorna 30 samt 31.
10. Feriearbete. Även i år kommer Isak Färdig att utföra arbete på ön under 4 veckor. Tre av
dessa veckor bekostas av kommunen och resterande delas mellan Klädesholmens
Vägförening och Samhällsföreningen.
11. Övriga frågor:
• CM informerade om att 5 000 ton muddermassor tömts vid Holmen Grå. Uppdrogs åt
NGJ att ta upp frågan med kommunens miljöavdelning.
• Kommunens ”nätverksträff för aktörer inom turismen” skedde digitalt. Cykelleder,
vandringsleder, Rökeriet/Bergabo etc. behandlades.
• Våra kartor över ön håller på att ta slut. Beslöts att trycka upp fler.
12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Maud Sundqvist, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

