Protokoll fört vid Samhällsföreningen Klädesholmens styrelsemöte 2009-06-16

Närvarande:

Gösta Andersson,
Gösta Eek,
Mathias A. Färdigh,
Paula Johansson Ewerall
Susanne Lönnstig

1

Mötets ordförande, Gösta Eek, förklarade mötet öppnat och önskade alla
välkomna

2

Paula Johansson Ewerall valdes till justeringsperson

3

Val av mötets ordförande gjordes redan på förra mötet, då vi går efter ett
rullande schema

4

Föregående mötes protokoll
Uppslutningen på städdagen var bättre än på några år och förlöpte mycket
väl, vilket gladde de ansvariga.
Arbetsdagen den 13 juni ställdes in pga risk för dåligt väder. Ny arbetsdag
bestäms på nästa möte (25 aug).

5

Information från Samhällets dags förkommitté (Annika Andersson) utgår.
Annika har meddelat att allt flyter på enligt plan.

6

Information från Midsommar kommittén (Paula Johansson Everall)
Fortfarande saknas det några frivilliga till att bära bord och koka kaffe.
Styrelsen påpekade att chokladhjulet måste hanteras varsamt vid alla
flyttar. I övrigt så flyter allt enligt plan.

7

Avgifter för simskolan
Gösta A tar fram priserna för 2008 och sätter därefter priserna för 2009 års
nivå.

8

Övriga frågor
Sillebua, som går under Samhällsföreningen, behöver underhållas. Gösta A
bjuder in Pelle Stavfeldt till nästa möte för att diskutera vad som behöver
göras.
Valberedningen fortsätter arbetet med att hitta en ordförande för
styrelsen.
Styrelsen föreslår valberedningen att tillsätta en kommitté för Sillens dag.
Ordförande nästa möte – Mathias A Färdigh.
Nästa möte bestämmer också mötesdagar för resten av 2009.
Biblioteket planerar för eventuellt ”regnöppet” och sätter upp skylt i
gästhamnen när så sker. Skärhamns bibliotek har personal på tisdagarna
hela sommaren. En bättre utebelysning inför hösten önskas. Övriga tider
besätts av frivilliga från Samhällsföreningen och öppettiderna kan variera
något.
Anslagstavlan vid tennisbanan bör användas.
Affärsföreningen kommer att gå ut med ett erbjudande om att köpa
andelar på liknande sätt som i fjol.
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Gösta Eek
ordförande
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Paula Johansson Ewerall
Susanne Lönnstig
justerare
sekreterare

