Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens ordinarie årsmöte lördagen den 27
februari 2010 kl. 1500 församlingshemmet, Klädesholmen.

Närvarande från styrelsen: Paula Johansson Everall
Jan-Anders Andersson, d.y.
Lennart Olsson
Mathias Färdigh
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Thomas von Sydow
Tobias Hålldén
Svante Haglund
Frånvarande:

Gösta Eek, Annika Krusell och Stefan Karlsson hade anmält förhinder.
Samt ca 45 medlemmar i Samhällsföreningen

1

Svante Haglund öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2

Till ordförande för mötet valdes Svante Haglund.

3

Till sekreterare för mötet valdes Susanne Lönnstig.

4

Till att justera protokollet tillika rösträknare valdes Per- Aste Persson och Bengt Axelsson.

5

Årsmötet ansåg sig behörigen kallat.

6

Dagordningen godkändes efter tillägg på Övriga frågor – badplatsen i Stenvik samt tidpunkt
för årsmötet.

7

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för Samhällsföreningen. Samtliga
återkommande aktiviteter har genomförts på ett mycket bra sätt med stort engagemang från
alla kommittéer. Dessutom har Allaktivitetshuset rustats upp på frivillig väg bl a genom såväl
in- som utvändiga målningsarbeten.
Ulla Stina Ewenfeldt läste upp Biblioteksgruppens verksamhetsberättelse, som visade på en
stor ökning av utlåning, utställningar, besökare samt föreläsningar.
Pelle Stavfeldt läste upp Museiföreningens verksamhetsberättelse som visade på ökat antal
besökare. Pelle Stavfeldt pekade återigen på att medel till kommande renoveringar saknas.
Det kommunala stödet ändrades under 2009, och några fler kommunala bidrag betalas inte ut
till museet.

8

Paula Johansson Everall gick igenom den ekonomiska rapporten för Samhällsföreningen och
visade på att vi behöver alla aktiviteter för att gå runt ekonomiskt. Resultatet blev ett plus på
ca 7000:-.
Pelle Stavfeldt gick i korthet igenom ekonomin för Museiföreningen. Även här uppvisades ett
plus på ca 7,000:-. Pengarna planeras att användas till kommande renoveringar. Föreningen
har höga fasta kostnader. Inträdet har höjts till 20:-/person och till 350:-/grupp.

9

Revisionsberättelserna för Samhällsföreningen och Museiföreningen lästes upp och
godkändes av årsmötet.
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10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
11 Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften i Samhällsföreningen (100:-/ familj och år eller
50:-/enskild person). Årsmötet beslutade också att behålla arvoden för styrelsen (975:-/år för
ordförande, kassör samt sekreterare)
12 Val av ordförande för Samhällsföreningen 2010 måste utgå då ingen kandidat fanns att tillgå.
Valberedningens representerades på årsmötet av Lotta Norrås och Sigge Olausson. Sören
Johansson var förhindrad att närvara. Man startade arbetet i maj, med fokus på att finna en
ordförandekandidat.
Årsmötet beslutade att styrelsen under 2010 får tillsätta ordförande för 2010 om lämplig
kandidat hittas inom eller utanför styrelsen.
13 Val av ordinarie styrelseledamöter och dito suppleanter för två år, 2010 och 2011.
Ordinarie styrelseledamot
Svante Haglund
omval
Ordinarie styrelseledamot
Gösta Eek
nyval
Ordinarie styrelseledamot
Susanne Lönnstig
nyval
Suppleant till styrelseledamot
Suppleant till styrelseledamot
Suppleant till styrelseledamot

Robert Bergfeldt
Birgitta Kjellgren
Ulrika Johansson

14 Val av två revisorer samt dito suppleanter för år 2010
Ordinarie revisor
Claes Oleander
Ordinarie revisor
Inga-Britt Johansson
Suppleant till revisor
Suppleant till revisor
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omval
omval

Carolina Färdigh
omval
Jan-Anders Andersson d.ä. omval

15 Val av olika kommittéer för 2010
Samhällets Dag programkommittén
Sammankallande
Mona Johansson
Annika Andersson
Lennart Strandner
Ingela Wastegård
Göte Björkdahl
Birgitta Kjellgren
Lena Palmqvist
Samhällets Dag – arbetsgruppen
Sammankallande

nyval
nyval
nyval

Torsten Kvick
Sonny Bergius
Jan Levin
Christer Liljenberg
Tomas Krusell
David Bergius

omval
omval
omval
omval
nyval
nyval
nyval

omval
omval
omval
omval
omval
nyval
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Midsommar – programkommittén

Badviken – arbetsgruppen
Sammankallande

Julgranen – arbetsgruppen
Sammankallande

Biblioteksgruppen
Kontaktperson gentemot
huvudbiblioteket

Paula Johansson Everall
Josefine Jelmbark

omval
nyval

Anders Bråse
Lars-Tore Axelsson
Bengt-Rune Axelsson
Sonny Bergius
Lars Lönnstig

omval
omval
omval
omval
nyval

Lars Eric Fält
Lennart Olsson
Jan Levin
Sigge Olausson
David Bergius

omval
omval
omval
nyval
nyval

Frank Holvik
Boel Wranger
Susanne Lönnstig
Ulla-Stina Ewenfeldt
Håkan Hilmersson

nyval
omval
omval
omval
omval

Ansvariga för flaggning på den officiella flaggstången på Rytterholmen
Jan-Anders Andersson d.ä. nyval
Erland Berntsson
nyval
Defibrillatorsamordnare (f.d. defibrillatorgrupp)
Carl-Axel Alphonce

omval

Simskolan
Ansvariga utses av styrelsen
Vindkraftsgruppen
Vilande. Aktiveras av styrelsen.
Valberedningen genom Lotta Norrås och Sigge Olausson ville rikta årsmötets och styrelsens
uppmärksamhet på att midsommarkommittén har en hög arbetsbelastning och att fler bör
engageras
16 Val av två delegater till Bohusläns Skärgårdsråds Kuststämma samt dito suppleanter.
Gösta Andersson
omval
Jan-Anders Andersson d.ä. omval
17 Val av ledamot i Museiföreningens styrelse, (punkten saknades i dagordningen och justeras
därmed omedelbart)
Bertil Pettersson
omval
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18 Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande.
Samtliga ledamöter i valberedningen avsade sig fortsatt uppdrag och inga andra förslag
ställdes från årsmötet. Följaktligen kunde ingen ny valberedning utses.
Den avgående valberedningen anser det viktigt att styrelsen mer än i dag engagerar sig i
valberedningsarbetet.
Svante Haglund tackade valberedningen för ett väl genomfört arbete.
18 Andra övriga frågor
Badplatsen i Stenvik.
Gunnel Andersson ville rikta styrelsens uppmärksamhet på att badplatsen i Stenvik borde
rustas upp. Gösta Andersson meddelade att kommunen delat in Tjörns badplatser i tre olika
grupper. Grupp 1 som kommunen sköter helt, grupp 2 som drivs av föreningar med visst
kommunalt bidrag och grupp 3 som enbart drivs av föreningar. Badviken hör till grupp 2 och
alla andra på Klädesholmen till grupp 3.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda vad som behöver göras på badplatsen i Stenvik.
Ändra tid för årsmötet
Ett förslag från avgående valberedning går ut på att flytta årsmötet till en tidpunkt när fler har
möjlighet att delta, för att på så sätt nå fler fritidsboende som kan engageras i kommittéer och
grupper. De flesta aktiviteterna sker ju under den del av året då flest fritidsboende är här.
Svante Haglund nämnde att stadgarna säger att en majoritet av ledamöterna i styrelsen skall
bestå av fastboende.
Årsmötet diskuterade olika möjligheter att få fler engagerade och att på sommarmötet
informera om detta. Det är viktigt att sommarmötet upplevs som ett enande och informativt
möte.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheten att flytta årsmötet till annan tidpunkt.
19 Årsmötet avslutas.
Årsmötets ordförande Svante Haglund tackade styrelseledamöterna Lennart Olsson och
Mathias Färdigh med tal och blommor då de nu lämnar sina uppdrag i styrelsen. Därefter var
det Pelle Stavfeldts tur att berätta om Klädesholmen på 1860-talet. Pelle fick tack och
blomma. Ett tack riktades också till Margaretha Olsson för de goda tårtorna. Slutligen tackade
Svante Haglund samtliga närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Klädesholmen den 28 februari 2010-02-28

_______________________________
Ordförande
Svante Haglund

___________________________
Sekreterare
Susanne Lönnstig

_______________________________
Justeras
Per Aste Persson

_____________________________
Justeras
Bengt Axelsson
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