Protokoll Styrelsemöte Klädesholmens Samhällsförening 990824
Närvarande: Jan-Ove Nilsson, Sölve Tönnäng, Erland Berndtsson, BarbroAnn Holmquist,
Inga-Britt Sjöberg, Bert Olsson samt Pelle Stavfeldt, Bertil Pettersson och Krister Mallander.
1. Ordförande Bert Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Till att justera dagens protokoll valdes Erland Berndtsson
3. Föregående protokoll utan anmärkningar.
4. Sommarens aktiviteter redovisades
• Midsommarfirandet med närmare 700 personer, trots dåligt väder.
• Samhällets dag, fint väder och uppskattad utställning. Ett särskilt tack till
”Släktgruppen” som sjöng gamla söndagsskolesånger.
• Visafton med Visgruppen Kal, dålig tillslutning ca 100 personer
• Simskolan. 22 barn i simundervisning varav 13 barn från andra kommuner och
totalt 23 märkestagare. För att täcka mellanskillnaden mellan inkomster och utgifter
för simskolan skall en skrivelse skickas till kommunen och ansöka om bidrag.
• Bert rapporterade från träffen med ”icke-året-runt-boende” den 15 aug. Se bilaga.
5. Krister Malander berättade om verksamheten på Holmens Café under sommaren. Hade
förslag om en julmarknad under en vecka förlagd till Caféet där sillen från Klädesholmen
skulle få en framträdande roll . Fråga till museestyrelsen om de var intresserade att ha Museet
öppet under nämnda vecka. Museestyrelsen återkommer.
6. Riksmarschen för insamling till Cancerfonden kommer att genomföras 990922-990926 i
landet. Styrelsen beslöt att stå som värd för marschen här på Klädesholmen söndagen den 26
september med start från KIF och med slutstation på Holmens Café där Malander bjuder på
kaffe
7. Ann-Sofie Bromberg, skärgårdsutvecklare, informerade om sitt arbete och ställde sig
positiv till ett samarbete med Klädesholmens samhällsförening, även om hon i första hand
skall arbeta med öar utan fast lansförbindelse. Styrelsen kommer att diskutera utdelat material
vid nästa sammanträde.
8. Information från träff med de som har båtplatser i Obbolevik. Hamnplatsägarna ställer sig
positiva till att bilda en förening från 1/1 år 2000. Bert kontaktar Jan Rydberg för en
gemensam träff.
9. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om boendeplikt.
10. Nästa möte 991012, då Sören Johansson kommer att redovisa förslag till remissvar ang.
vindkraftverk.

