Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 11/9 2001
Närvarande: Bert Olsson, Ann-Sofie Boxström, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson,
Mats Berntsson, Lasse Fält, Annika Andersson, Lennart Olsson, Stefan Krusell
Greta Axelsson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Lennart Olsson

3.

Föregående protokoll kommenterades:
-Framställan om fördjupad översiktsplan görs via Janne Fredriksson, ordf
i miljö och byggnadsnämnd, tjörns kommun. Sören tar kontakt
-Kopia på protokoll den 30/5, till vägföreningen bevakas. Ärendet gäller
avlastningsplatser
-Kopia på protokoll till KKI ang. lastbilstransporter, under bevakning
-Sommarpraktikanten har utfört ett mycket gott arbete och belö nas med en extra
bonus på 500:-En förbättring av skyddsplanket för återvinningsstationen på Rytterholmen har
ritats av Annika och Jan-Ove. Förslaget läggs fram till Tekniska på kommunen.
-Gungor och rutschkana saknas fortfarande på Slasket och i parken. I Hästevik
skall sanden bytas ut i sandlådan och sargen bytas. I Hästevik skall även
en skylt monteras upp som visar på lekplatsen. Bert ordnar
- Grönytorna på ön har skötts av växelvis privat engagemang och anlitande
av entreprenör. Nästkommande säsong bör arbetet läggas ut på en entreprenör.
Bert framställer kravet till kommunen.

4.

Vid summering av sommarens aktiviteter konstateras att Samhällets dag avlöpte
väl med mycket gott väder. Kommittén har gjort ett mycket gott arbete trots
brist på hjälpande händer. Ekonomiskt gick arrangemanget runt.
Visafton med Bartholsons Trio hade otur med vädret, där arrangemanget fick
flyttas in på KIF. ca 50 åhörare infann sig.
Sommarmötet på Röda korset samlade ca 95 personer och ett behov finns av
att fortsätta med dessa möten.

5.

Simskolans aktivitet redovisades av Lasse. Simskolan för ett aktivt liv och Lasse
ser ett ökat intresse för undervisningen. Totalt deltog 23 elever i
simundervisning och 23 i märkestagning. Med bidrag har simskolan ekonomiskt
gått med nollresultat.
Simskolan skall övertas utav föreningen och anläggningen skall härför renoveras
och ses över av kommunen.

6.

Elavtalet med föreningen och dess medlemmar löper ut sista november. En ny
upphandling kommer att ske med tre el- leverantörer där vi kommer att utvärdera
och välja en av dessa. Med vald leverantör kommer vi sedan att arrangera ett
stormöte på Röda Korset.

7.

Bert informerade om skärgårdsforum där fler samhällsföreningar har anslutit
och deltar i processen med Leader projektet Carpe Mare. Vandringsleden
på Dyrön är ett projekt inom Carpe Mare mål 2, som innefattar öar utan fast
förbindelse.
Glesbygdsverket är engagerat i frågan hur en skärgård kan hållas levande, där en
skrift är utgiven med titeln "Planering för året runt boende i kust och skärgård"

8.

Från Skärgårdsrådet finns inget att rapportera. Ett möte är inplanerat och
information kommer.

9.

Cancerfonden Riksmarschen, går den 22:e september. Starten går från KIF
mellan kl 0900 - 1500 och kostar 70:- Utlottning sker på startkorten på kvällens
Bingolotto.

10.

Affärsföreningen och Klädesholmens Samhällsförening har under denna punkt
ett gemensamt möte med 21 ledamöter. Frågan om affärens fortlevnad är den
stora punkten och där en intressent nu verkar finnas som har en affärsidé för
vår affär. Och som tror på oss "holmare" som konsumenter, där grunden för
affärens fortlevnad beror på vår köptrohet.
Information kommer att distribueras från Affärsföreningen.

11.

Inga övriga frågor kom fram under mötet.

12.

Nästa möte beslutades till tisdagen den 9.e oktober kl 1830 på KIF

13.

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Sören Johansson
Sekreterare

Lennart Olsson
Justerare

