Klädesholmens Samhällsförening styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 12 oktober 2021, Klockan 18:30,
Allaktivitetshuset.

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

Frånvarande:
Victor Apelgren (VA),
Victor Fält (VF),
Linus Ström (LS),
Susanne Lönnstig (SL),

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MO.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 2021-08-24. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Rapport från möte med TBAB och kommunens planchef. NGJ redogjorde för de samtal
som förts med TBAB s ordförande avseende skolfastigheten. Några slutliga
ställningstaganden från deras sida finns inte i dagsläget. Enligt planchefen är det planerat
för att ställa ut detaljplanerna för södra och norra Koholmen vid kommande årsskiftet.
Några nybyggnadsplaner vid vattentornet och på de ”fem tomterna” är inte längre
aktuella.
5. KD s partisekreterare. NGJ informerade om att samtal förts med Peter Kullgren angående
planerade vindkraftsparker.

6. Badplatsen. NGJ informerade om inlämnad skrivelse till kommunen angående ytterligare
upprustning av badplatsen och parken.
7. Investeringar. NGJ informerade att museet/samhällsföreningen investerat i projektor,
filmduk samt högtalare.
8. Utegym. Motion har inkommit från Sören Johansson att utreda möjligheter för ett
utegym på Klädesholmen. Detta arbete är redan på gång. Ansvarig för uppdraget är
Bengt Jamot (BJ). SIK redogjorde för det gedigna arbete som BJ gjort. Uppdrogs åt BJ att
gå vidare med att ta in offerter samt utreda möjligheter till extern finansiering.
9. Verksamhetsåret 2022. NGJ önskade att vi tar fram såväl en driftsbudget som en
investeringsbudget för verksamhetsåret 2022. Något beslut fattades inte i frågan.
10. Styrelsens arbetsfördelning. Mötet fortsatte att samtala om det utkast till
arbetsfördelning inom styrelsen som tagits fram av ordföranden.
11. Framtidsfrågor. TS redogjorde för sina tankar utifrån de Framtidsseminarier vi haft. Vi ska
inför nästa möte fundera vidare på vilka grupper och personer som ska bevaka specifika
områden.
12. Studiecirkel. NGJ informerade om den planerade studiecirkeln som startar lördagen den
16/10. Det kommer att finnas dubbelpass för varje avsnitt.
13. Vägföreningen. Frågan avseende ”stickgränder” utreds av Vägföreningen.
14. Övriga frågor:
• Nästa filmkväll är planerad till den 27/10 i rödakorslokalen.
• NGJ informerade om kommande eventuella förändringar i kommunens taxa för
sophantering.
• Nästa nätverksträff för turism är den 25/10 på hotell Nordevik. Utsedda att företräda
samhällsföreningen är NGJ, SIK, SL, MS samt Marie Karlsson.

18. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

/Marianne Olsson, justerare/

