Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens styrelsemöte måndagen den 31
januari, kl. 1830 i Allaktivitetshuset.

Närvarande:

Paula Johansson Everall
Gösta Eek
Tobias Hålldén
Annika Krusell
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Robert Bergfeldt
Thomas von Sydow

Frånvarande:

Ulrika Johansson, Svante Haglund, och Birgitta Kjellgren har anmält
förhinder.

1. Mötet öppnades av Tobias som hälsade alla välkomna.
2. Till mötets ordförande valdes Tobias.
3. Till att justera protokollet valdes Annika.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötes protokoll godkändes.
Bastuaggregat inköpt, installerat och fungerar mycket bra
Skrivelsen till Vägverket ej gjord – Tobias återkommer
Kommunen gör en översyn av alla tennisbanor – kan eventuellt påverka tennisbanans
renovering.
6. Årsmötet
Gösta A bokar Församlingshemmet samt kontaktar någon från närområdet som kan hålla ett
anförande i pausen.
Gösta E köper in kaffe, the, mjölk m.m.
Susanne beställer tårtor till 60 personer
Styrelsen samlas kl. 1400 för att ställa iordning lokalen
Ordförande Gösta E
Tobias är sekreterare för mötet
Gösta A gör en verksamhetsberättelse
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Paula tar fram en ekonomisk rapport
Susanne gör agendan
Gösta A gör inbjudan till både anslagstavlor och brevlådor.
Annika och Gösta A delar ut på Koholmen och Gösta E på Klädesholmen, ca 2 veckor före
årsmötet.
Gösta A uppdaterar hemsidan med ny information.
7. Övriga frågor
Kort information från Affärsföreningen ang nytt hyresavtal och omförhandling av banklånet.
Soptunnan vid hamnkontoret/mastkranen skall skötas av kommunen – Annika meddelar att
så inte görs.
Två stora träd har tagits ner vid brandstationen – Annika kontaktar Jan Levin som kan veta
mer.
Tobias tar fram förslag till inköp av utrustning till lekplatsen vid badviken.
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt in svar på en remiss Klädesholmen 1:135, Restaurang
Kylen.
Styrelsen gick igenom materialet och författade gemensamt ett svar till
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsföreningen kan inte stödja en dispens utan måste
hänvisa till det planprogram som gjorts och de planer som skall tas fram. Styrelsen
poängterar än en gång inför kommunen, vikten av att det fortsatta planarbetet snarast
påbörjas så att utvecklingen av samhället inte stannar av.
8. Nästa möte 26 februari kl. 1500 i Församlingshemmet.
Det konstituerande mötet bestäms av den nya styrelsen direkt efter årsmötet.

Klädesholmen 8 februari 2011
Ordförande

_________________________
Tobias Hålldén

Justerare

Vid protokollet

__________________________
Annika Krusell

_______________________
Susanne Lönnstig
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