Klädesholmens Samhällsförening
Årsmötet 2004

Protokoll fört vid årsmötet i Klädesholmens församlingshem
lördagen den 28 februari 2004
Närvarande: Styrelsen och medlemmar i föreningen sammanlagt 61 personer.
Bert Olsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.
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Val av mötesordförande : Bert Olsson

2

Val av mötessekreterare : Ann Charlotte Norrås
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Val av två justerare : Bertil Pettersson och Per-Aste Persson
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Val av två rösträknare : Bertil Pettersson och Per-Aste Persson

5

Frågan om mötet blivit behörigen kallat: Svar ja.

6

Fastställande av dagordning: Dagordningen godkänns.

7

Verksamhetsberättelsen: Samhällsföreningens verksamhetsberättelse som också
tillställts medlemmarna i kallelsen till årsmötet föredras av Bert Ols son.
Verksamhetsberättelsen för K lädesholmens Museum föredras av Bertil Pettersson,
bilaga 1 till detta protokoll. Båda verksamhetsberättelserna godkänns av mötet.

8

Kassarapporten: Kassören Jan-Ove Nilsson går igenom kassarapporten för
Klädesholme ns Samhällsförening och Inger Johansson går igenom kassarapporten
för Klädesholmens Museum. Båda godkänns av mötet.
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Revisionsberättelsen: I revisorerna Yngve Tejders och Katarina Hillbergs
utevaro läser Bert O lsson upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
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Ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet
avseende verksamhetsåret 2003.

11

Fastställande av årsavgift och arvoden: Årsavgiften för 2004 fastställs
till 75 kronor per år och hushåll och till 40 kronor för enmanshushåll.
Styrelsearvode för ordföranden, kassören och sekreteraren fastställs till 975
kronor per person. Därmed ligger årsavgiften och arvodena kvar på samma nivå
som 2003.
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Val av ordförande : Bert Olsson - Omval 1 år
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Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Ordinarie:
Lasse Fält
Kvarstår 1 år
Christer Malander
Kvarstår 1 år
Gösta Andersson
Kvarstår 1 år
Lennart Olsson
Omval 2 år
Annica Andersson
Omval 2 år
Jan-Ove Nilsson
Omval 2 år
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15

Suppleanter:
Stefan Krusell
Greta Axelsson
Mattias Färdigh
Ann Charlotte Norrås
Håkan Kristiansson
Håkan Norrhamn

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Val av revisorer och suppleanter:
Ordinarie:
Katarina Hillberg
Yngve Tejder

Omval 1 år
Omval 1 år

Suppleanter:
Claes Oleander
Carolina Färdigh

Omval 1 år
Nyval 1 år

Val av tre ledamöter till valberedning
Sören Johansson - sammankallande
Paula Johansson

Omval 1 år
Nyval 1år
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Val av två ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Jan-Anders Andersson
Omval 1 år
Morgan Bråse
Nyval 1år
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Ledamot i Museiföreningens styrelse
Bertil Pettersson

18

Omval 1 år

Val av arbetsgrupper för bostad, kultur och fritid:
Samhällets dag förkommitté
Alf Johnsson - sammankallande

Omval

Annica Andersson
Inger Johansson
Torsten Kvick
Ingrid Johnsson
Anna-Lena Nilsson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Samhällets dag
Torsten Kvick (sk)
Sonny Bergius
Göte Olsson
Håkan Berntsson
Marcus Andersson
Christoffer Rutgersson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Midsommar - förkommitté
Paula Johansson - sammankallande
Jessica Hållden
En vakant
Midsommarafton i Badviken
Paula Johansson - sammankallande
Jessica Hållden
Martin Ivarsson
Lisa Ivarsson
David Holmqvist
Ingela Wastegård
Två vakanta

Omval
Omval
Uppdrogs åt styrelsen att
söka intresserad
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Uppdrogs åt styrelsen att
söka intresserade

Badviken
Lars-Tore Axelsson - sammankallande
Bengt-Rune Axelsson
Henrik Axelsson
Anders Bråse
Rolf Hermansson
Sonny Bergius
Göte Olsson
Markus Andersson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Simskolan
Lars-Eric Fält - sammankallande
Mats Wastegård

Omval
Nyval

Julgranen
Lars-Eric Fält - sammankallande
Thomas Krusell
Lennart Olsson

Omval
Omval
Omval

Jan Levin
Jonas Arvidsson

Omval
Omval

Kommittén för Klädesholmens vagepojkar (påskbrasan)
Ett antal vakanta
Uppdrogs åt styrelsen att
söka intresserade
Ansvariga för flaggning på kommunens flaggstång
Mats Hjalmarsson
Omval
Bertil Pettersson
Omval
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Övriga frågor
Vindkraften
Ordföranden och Gösta Andersson informerar kort om det nu föreliggande
förslaget till placering av vindkraftverk på Orskär utanför Härön.
Klädesholmens Samhällsförening som är negativ till kustnära placering av
vindkraftverk har hittills haft stöd i ställningstaganden inom bl a Tjörns Kommun
och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Om nu föreliggande förslag kommer att bli
verklighet skulle detta innebära ett allvarligt avsteg från tidigare
ställningstaganden att inte placera vindkraftverken kustnära. Frågan behandlas för
närvarande inom Tjörns kommun och står inom kort inför ett beslut. Flera av de
närvarande uttalade oro inför ett positivt beslut då detta skulle kunna bli
vägledande för etablering av vindkraftverk i andra kustnära områden. Årsmötet
uttalar sitt stöd för styrelsen som följer handläggningen av ärendet inom Tjörns
Kommun.
Biblioteket
Ordföranden och Gösta Andersson informerar om bibliotekarien vid Tjörns
Kommun Uno Nilssons förslag till ny lokalisering av Klädesholmens bibliotek till
KIF.
Skolan
Ordföranden och Gösta Andersson informerar om att det är stor risk att skolan
och även dagis kommer att stängas på grund av att underlaget barn är för litet för
att verksamheterna skall kunna fortsätta på K lädesholmen. Skolan och dagis är av
central betydelse för Klädesholmens samhälle och ett tungt vägande skäl för unga
människor att vilja flytta hit och bosätta sig här. Om skolan stängs skulle detta
innebära ett dråpslag för samhället. Årsmötet uttalar sitt stöd till styrelsen i arbetet
att verka för att Klädesholmen skall få behålla skolan.
En anmälan från Tjörns Kommun om brott mot Miljöbalken
På senare år har byggavfall m m lagts upp på Hjälmen tidigt p å hösten
uppenbarligen för att enkelt slippa ifrån transport till tippen på Heås. Påskbrasan
skall byggas upp i rimlig tid innan påskhelgen och med sådant material som
naturligen hör hemma i en påskbrasa t ex julgranar.

Ordföranden informerar om en skrivelse från Tjörns Kommun där man påtalar att
det är förbjudet att lämna byggavfall m m på Hjälmen där den årliga påskevaga
(påskbrasan) är placerad. Tjörns Kommun påtalar i sin skrivelse att överträdelse
av bestämmelserna i Miljöbalken straffas med böter eller fängelse i högst två år.
Årsmötet beslutade att en skylt skall sättas upp på Hjälmen om regler kring
påskbrasan.
Fråga om fritidsboende fastighetsägares medlemskap i Klädesholmens
Samhällsförening
Svante Haglund boende i Södra Stenvik tar upp frågan om möjlighet för
fritidsboende fastighetsägare att få medlemskap och rösträtt i Klädesholmens
Samhällsförening. Ordföranden redogör för föreningsstadgarna och om
bakgrunden till dem. Han informerar också om att frågan om fritidsboendes
rösträtt i samhällsföreningarna har tagits upp i Skärgårdsrådet där man äve n
diskuterat möjligheten för fritidsboende att väljas in i till styrelsen. Årsmötet ger
styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till en ändring i stadgarna.
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Årsmötet avslutas med ett intresseväckande och personligt föredrag av Gunnel
Kristiansson som berättar om kvinnors mödor på Tjörn i gången tid utifrån ett
klädedräktsperspektiv. Vi tackar henne och kommer alla att komma ihåg hennes
förvandling från chick medelålders kvinna till gammal och grå gumma i
förgången tid.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås

Justeras

Bertil Pettersson

Per-Aste Persson

Ordföranden

