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Protokoll vid styrelsemöte
Punkt Innehåll

Aktion/Ansv. När

1

Mötet öppnades av Bert som hälsade alla välkomna och framförde
önskemål om kort möte då flera ledamöter var frånvarande.

2

Till justerare av mötesprotokollet valdes Ann-Charlotte Norrås.

3

Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Bert Olsson
Vice ordförande: Annika Andersson
Sekreterare: Håkan Kristiansson
Kassör: Jan-Ove Nilsson
För information om övriga ledamöter sker hänvisning till
årsmötesprotokollet.

4

Ur föregående protokoll
* Vägföreningen skall behandla ärendet av behovet av parkeringsplatser för av- och pålastning (30 min.)
Samhällsföreningen väntar med spänning på resultat.
* Vägföreningen övertar skötsel av grönytor i framtiden.
Kan dock inte göras praktiskt förrän under år 2003.
För att sköta grönytorna kommande sommar har Samhällsföreningen även i år begärt 2 sommararbetare via Tjörns Kommun.
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forts. * 30 KM hastighetsbegränsning skall gälla på hela Klädesholmen.
Problemet med vägmärket tas upp igen av Mats Berntsson

Mats B.

Nästa
möte

Bert O.

020525

Bert O.

Nästa
möte

Lennart O.
kontaktar
Rolf H.

020401

* En interimsstyrelse för Koholmens hamn har bildats med
avsikten att bilda en permanent båtförening.
5

Uppföljning av årsmötet
* Energidagen måste ändras pga frånfall av talare.
Ny dag blir den 25 maj. Boka in denna dag. Bert huvudansvarig.
* Kyrkan är låst.
Ärendet tas upp på nästa kyrkorådsmöte.
Då KIF är vilande väcktes frågan om Samhällsföreningen kan ta
över närbesläktade aktiviteter.
Frågan tas upp på nästa ordinarie styrelsemöte.
* Angående kioskfrågan i yttre hamnen beslutades att man
avvaktar Hamnkaptens beslut om att driva en kiosk eller ej.
Därefter lämnas vårt remissvar till Tjörns kommun.
Beslut på nästa styrelsemöte.

6

Uppföljning av framtidskonferensen
* Frågan hänskjutes till nästa styrelsemöte.

7

Fastighetsskatten
* Den 27 april håller Bohusläns Skärgårdsråd kuststämma på
Klädesholmen, Röda Korset, kl 10-14.
Både press, riksdagsledamöter och ”Bohusbänken” närvarar.
En av punkterna på dagordningen är fastighetsskatten.
Ryktet säger att Bert är en av de bättre talarna denna dag.
Vi kanske skall begära att slippa skatten helt?
* Denna fråga är återkommande på samtliga möten.

8

Våraktiviteter
* 30 mars är det Påskevaga. Vi uppmanar alla unga att ”dra till
vaga”.
* 30 april är det fyrverkeri enligt tidigare års procedur.
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forts. * 11 maj är det städdag. Även här enligt tidigare års procedur. Vi
uppmanar ”städgeneralerna” att engagera sig på sedvanligt gott
sätt.
Lappar kommer ut genom Berts försorg.

Bert O.

9

020401

Övriga frågor
* Angående vindkraftsfrågan, väntar vi fortfarande på svar på den
skrivelse som tillställts Tjörns Kommunstyrelse.
* För att hålla hemsidan vid liv har det tillkommit en kostnad av
SEK 500:- årligen. Styrelsen tillstyrkte att betala denna kostnad.

10

Kommande möten
* 020423, kl 18:30
* 020507, kl 18:30

Till sist vill sekreteraren tacka för förtroendet och hoppas att det nya protokollformatet inte skall ge
några bekymmer för läsare i föreningen.

Ann-Charlotte Norrås
Justerare

Håkan
Kristiansson
Bert Olsson
Ordförande
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Håkan Kristiansson
Sekreterare
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