Klädesholmens Samhällsförening styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 25 november 2021, Klockan 19:00,
Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Nils-Gunnar Johansson (NGJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Sven-Inge Karlsson (SIK),
Susanne Lönnstig (SL),
Carin Mörck (CM),
Thomas Sandsjö (TS),
Frånvarande:
Victor Apelgren (VA),
Victor Fält (VF),
Lars G Björn (LB),
Paula Johansson Everall (PJE),
Marianne Olsson (MO),
Maud Sundqvist (MS),

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes CM.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 2021-10-12. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Evenemang 2022. SL presenterade tankar angående vilka evenemang som kan bli
aktuella under 2022. SL jobbar vidare med planeringen och återkommer vid nästa möte
med ett förslag.
5. Våra framtidsfrågor. TS fortsatte (utifrån föregående styrelsemöte) med de tankar som
finns för att komma vidare med resultatet av tidigare seminarier avseende
framtidsfrågor. Bland annat önskar vi starta upp arbetsgrupper vilka har till uppgift att
löpande bevaka frågeställningar såsom;
• Ordförandegruppen, består av ordförande i föreningar etc. som verkar på
Klädesholmen. Dessa ska löpande informera varandra och stämma av operativa
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frågor samt en gång per år utifrån input från olika arbetsgrupper diskutera viktiga
framtidsfrågor. Gruppen ska även verka för att Klädesholmen även i fortsättningen
får tillgång till ett samlat Allaktivitetshus.
Boendegruppen, ska föra löpande dialog med kommuns tjänstemän och politiker för
att bevaka detaljplaner etc. Gruppen ska bestå av NGJ, GA samt SIK.
Gruppen för Samhällsfunktioner, ska bevaka frågeställningar som näringslivet,
äldrefrågor, etc. Gruppen ska även ansvara för att Klädesholmen även i
fortsättningen har tillgång till et Allaktivitetshus. Gruppen ska bestå av LB, xx
Gruppen för Trafikfrågor, har löpande kontakt med kommunen och Trafikverket för
att bevaka hastighetsgränser, trafikvolymer, p-platser. Gruppen bör ha info om när
kommunenens representanter träffar Trafikverket och resultatet av deras samtal.
Gruppen består av Lars-Erik Fält (vägföreningen) och Tomas Sandsjö.
Gruppen för turism, ska bevaka och föreslå åtgärder som ska hantera turism.
Gruppen ska bestå av representanter för vägföreningen (Lars-Erik Fält),
affärsföreningen (Lars Lönnstig), samhällsföreningen (SIK) samt representant för det
lokala näringslivet.

6. Elektrifiering. Frågan avseende behov av ladd stolpar diskuterades. Frågan hör primärt
hemma hos Vägföreningen. Eventuellt ska kontakt tas med kommunen. Vi får på nästa
möte ta ställning till vem som har ansvaret i frågan.
7. Aktuell information. NGJ hade inga nyheter på agendan
8. Sammanträdestillfällen 2022. Beslöts att nästa styrelsemöte blir torsdagen den 3
februari. Årsmötet är lördagen den 26 februari.
9. Övriga frågor:
• SIK informerade om Bengt Jamots pågående utredning avseende ett planerat
utegym. Bengt avvaktar fler offerter innan förslag kan lämnas till samhällsföreningen
för ett beslut i frågan. Viktigt att även frågan om hur den löpande skötseln av
utegym/lekplats ska hanteras i framtiden.
• NGJ informerade om att hemsidan är på gång. Thomas Kristensson slutar som
administratör av dagens hemsida vid årsskiftet. Planen är att den nya hemsidan ska
vara på plats den 1/1 2022.
• NGJ informerade om att elektricitet har installerats i parken. Vägföreningen står för
2/3 och samhällsföreningen tar 1/3 av kostnaden.
• NGJ informerade om att valberedningen kommer att ta kontakt med de personer i
samhällsföreningens styrelse som står i tur för omval.

18. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Carin Mörck, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

