Protokoll fört vid styrelsemötet I Klädesholmens samhällsförening den 9 juni
2004
Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Lennart Olsson, Jan-Ove Nilsson, Mathias Axfjärd Färdigh,
Krister Malander, Håkan Norrhamn, Greta Axelsson och Lars-Eric Fält
Övriga närvarande:
Alf Johnsson för samhällets dags kommittén – närvarande under punkterna 1 till 5
Paula Johansson och Ingela Wastegård för midsommarkommittén – närvarande under
punkterna 8 till 9

1.

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2.

Mathias A Färdigh väljs till sekreterare och Gösta Andersson utses att justera dagens
protokoll.

3.

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från föregående sammanträde.

4.

Utskick i samband med inbetalningsblankett för medlemskap i Klädesholmens
Samhällsförening 2004.

Ordföranden ger information om det informationsblad som kommer att bifogas till utskicket
av inbetalningsblanketter för medlemskap i samhällsföreningen. Avgiften för medlemmarna i
samhällsföreningen är densamma som året innan: 75 kronor per familj för
flerfamiljsmedlemmar och 40 kronor för enskild medlem. Informationsbladet kommer att
tryckas upp i 350 exemplar och innehåller bland annat information om vad Klädesholmens
Samhällsförening gör för Klädesholmen som samhälle och planeras att skickas ut den 17-18
juni.

5.

Samhällets dag kommittén informerar.

Alf Johnsson informerar styrelsen om arbetet inför årets Samhällets dag den 3 juli. Arbetet
fortskrider och kommer att vara under temat ”konst och konsthantverk”. Information till
samtliga hushåll på Klädesholmen planeras att skickas ut under midsommarveckan.

6.
Informationsmöte för året-runt-boende och fritidsboende som vanligt första
lördagen i augusti den 7 augusti klockan 15.00
Hela styrelsen uppmanas att deltaga. Inbjudan går ut en vecka före mötet.

7.

Simskolan

Lars-Eric Fält informerar om det arbete som pågår inför simskolans start. Annie Olsson och
Frida Jansson har nu genomgått simtränarutbildningen och en samordnad start av årets
simskola kommer att äga rum i Badviken, måndagen den 28 juni klockan 10.00 och examen
kommer att ske den 23 juli. Styrelsen beslutar att stå för kostnaderna när det gäller inköp av
12 nya simdynor som beräknas bli cirka 2000 kronor.

8.

Datum och tidpunkter för styrelsemöten under hösten

Styrelsen kommer genom samråd fram till att styrelsemötena under hösten kommer att äga
rum följande dagar:
•
•
•
•

9.

Tisdagen den 31 augusti klockan 18.30
Måndagen den 27 september klockan 18.30
Tisdagen den 2 november klockan 18.30
Tisdagen den 7 december klockan 18.30

Information från midsommarkommittén

Paula Johansson och Ingela Wastegård informerar styrelsen om att arbetet inför årets
midsommarfirande i parken på Klädesholmen fortsätter och att planering och arbete går bra.
Klockan 10.00 kläs midsommarstången och klockan 15.00 börjar festen! Entrén kommer att
vara 10 kronor som tidigare år.

10.

Feriepraktikplats

Ordföranden informerar styrelsen om att parken på Klädesholmen kommer att skötas av
Mikael Larsson under perioden 14 juni tom 9 juli.

11.

Manifestation mot fastighetsskatten

På lördagen den 19 juni mellan klockan 12.00 och 13.00 anordnar Peter Sundberg och
Villaägarnas Riksförbund en manifestation mot fastighetsskatten. Manifestationen kommer att
äga rum i Marstrand och deltagarna samlas på Marstrands hamnplan klockan 11.00.

12.

Information om ärendet Ove Finndin och Skattemyndigheten

Ordföranden tog åter upp Finndins brev till samhällsföreningen och styrelsen beslutar att
ordföranden åter tar upp fallet med Skatteverket

13.

Brev från Inge Klevmar

Ordföranden informerar styrelsen om att han har fått ett brev från Inge Klevmar angående de
två tomterna som finns i anslutning till tomt 1:80 med en önskan om att samhällsföreningen
skall utreda huruvida dessa tomter är till salu eller ej.
Styrelsen beslutar att uppmana Inge Klevmar att invänta Tjörns kommuns
fastighetsförsäljningslista som planeras att offentliggöras under hösten för att få klarhet i detta
ärende.

14.

Skrivelse från Thomas Halling

Ordföranden informerar om att han har fått en skrivelse från Thomas Halling i Helsingborg
med önskemål om yttrande när den ombyggnation/tillbyggnad som fastighetsägaren har för
avsikt att ansöka om byggnadslov hos Tjörns kommun.
Styrelsen beslutar att besvara skrivelsen utifrån det principbeslut som är fattat angående
byggnadsärenden – att endast svara på remisser från Tjörns kommuns byggnadsnämnd.

15.

Beslut om firmatecknare för Klädesholmens samhällsförening

Styrelsen beslutar att Bert Olsson och Jan-Ove Nilsson, var för sig, har rätt att teckna firma
för Klädesholmens samhällsförening (

16.

Information om föregående detaljplansmöte

Jan-Ove Nilsson informerar om föregående detaljplansmöte som ägde rum den onsdagen den
12 maj.
Arbetet med detaljplanen fortskrider och styrelsen beslutar om ett ytterligare detaljplansmöte
tisdagen den 29 juni klockan 18.30, där man avser att mer specifikt börja arbeta med området
mellan Solviken och fram till ”bron”.
Styrelsen beslutar även att kalla berörda fastighetsägare till ett ”frukost”-möte som avses att
hållas lördagen den 28 augusti klockan 08.00 på Malanders veranda. Utförligare information
till berörda fastighetsägare kommer att lämnas vid ett senare tillfälle.

17.

Förslag till förändring av stadgar

Ordföranden informerar styrelsen om vad den grupp som utsetts av styrelsen för att arbeta
fram ett förslag av förändring av stadgarna har kommit fram till.
Styrelsen beslutar att anta det förslag till ändringar av stadgarna som gruppen presenterat.
Slutgiltigt godkännande av förslaget sker på två årsmöten.

18.

Information från Bohusläns skärgårdsråd

Ordföranden informerar styrelsen om att han har blivit vald till ordföranden i Bohusläns
skärgårdsråd och tackat ja till detta förtroendeuppdrag i ett år framåt.

19. Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte i Klädesholmens samhällsförening äger rum tisdagen den 31 augusti 2004
klockan 18.30 på KIF.

20.

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Mathias A Färdigh

Justeras

Gösta Andersson

Ordföranden

