Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den
15 juni 2005

Närvarande:
Bert Olsson, Gösta Andersson, Annika Andersson, Lars-Erik Fält, Annika Krusell, Mathias
Färdig, Stefan Krusell och Jan-Ove Nilsson.
Gäster: pkt 5 Katarina Kristensson, Ingela Wastegård och Paula Johanssson, pkt 7 Frida
Jansson och Annie Olsson

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2

Stefan Krusell utses att justera dagens protokoll.

3

Föregående protokoll mm
Ordföranden går i korthet igenom frågor som behandlats vid förra
sammanträdet.
4,1 Vägverksmötet skjutes till hösten pga att det inte går att få ett möte innan
sommaren. Noteras att samverkan om snöröjning också tas upp.
4,2 Badplatsrenovering Stenvik pågår. Beslut att inköpa 2 badstegar.
4,3 Läget för förskolan bedöms något ljusare. Förslag i kommunstyrelse om
bibehållande.
7 Tennisbanan är i sämre skick än väntat. Nya stolpar och nytt staket på halva
banan bedöms kosta upp mot 50000 + moms. Samhällsföreningen är beredd att
bidra med 10000 kr om:
KSS och andra intressenter bekostar upprustningen och mot detta
disponerar banan 6 veckor över sommaren. v 27-32.
Banan kan användas för alla ungdomar även till andra aktiviteter
resten av säsongen.
8 Foldern över sommarinformationen delas ut denna vecka
Paragraf 8 i föregående protokoll ska lyda:
Firmatecknare för Klädesholmens samhällsförening.
Styrelsen beslutar att Bert Olsson och Jan-Ove Nilsson var för sig har rätt att
teckna firma för Klädesholmens samhällsförening.

4

Biblioteket

kan

Jan-Anders Andersson, Rytterholmen, har tagit på sig ledningen av
frivilliggruppen som ska ordna extraöppet torsdagar 14-16. Faller detta väl ut
det eventuellt bli öppet även onsdagar 14-16 senare i höst.
Rapporteras att biblioteket i tisdags hade en utlåning på 60 böcker.

5

Midsommar i parken

att

Midsommarkommittén rapporterade att planeringen är klar. De har dock svårt
få hjälp med vissa enkla sysslor som tex kaffeservering. Till nästa år tas frågan
upp om frivilliginsatser redan vid årsmötet.
Festen börjar 15,00. Stången kläs 10,00

6

Samhällets dag
Annika Andersson ställer vänligt nog upp som sammankallande i sent skede och
tar tag i de traditionella aktiviteterna. Mindre utställning i KIF pga att biblioteket
tar plats. Bra dock att utställningsbesökaren också får se biblioteket.

7

Simskolan
Startar 4 juli
Mats Wastegård har tagit vid efter Lasse Fält som i många år svarat för att ordna
och hålla samman simskolan. Vi tackar Lasse för hans engagemang i simskolan
och kan inte nog understryka hans viktiga insats för att lära en generation
Holmenbarn att simma.
Simlärarna som i år fått utökat ansvar för genomförandet rapporterade om
planeringen. Deras redovisning visar att de på ett mycket engagerat, noggrant
och kompetent sätt tagit sig an uppgiften.
Styrelsen beslutade ge dem mandat att självständigt beställa utrustning som
behöver anskaffas inom en ram av 4000 kr.
Vid kommunens information hade de fått information om försäkring för
simskolan. Kassören stämmer av dels med kommunen och dels om vår
ansvarsförsäkring kan utökas med simskoleverksamheten.
Vissa arbeten återstår för badvikskommitten att utföra.

8

Visafton i parken
Visafton arrangeras inte i år. Däremot tas frågan upp i god tid, dvs i november,
för beredning och bokning till nästa sommar.
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Allmänna sommarmötet
Hålls i Röda Korslokalen lördag 6/8 kl 15,00
Frågor som tas upp:
Fritidsboendes medverkan i samhällsföreningens arbete
Riktlinjer för planarbetet och tätortsstudien
info tennisbanan
Noterades att påminnelse ska lämnas i inbjudan att frågor, förslag och ideer kan
lämnas i vår brevlåda vid ICA Bojen.
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Höstens mötesinnehåll
Tider för höstens styrelsemöten att skriva in i almanackan:
24/8, 21/9, 26/10, 23/11, samt 14/12, alla kl 18,30 i KIF:s lokaler.
Inriktningen ska vara att arbeta med de viktiga frågorna om samhällets
utveckling, nytänkande och idéer om förändring. Allt med syfte att
Klädesholmen ska vara ett levande samhälle.
Särskilda frågar att bevaka:
Tätortsstudien
Boendeförhållandena
Ytterligare planläggningsbehov
Äldreboende
Samverkan med Åstol/Dyrön
Enkäten
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Defibrillator
Bengt Andrén har välvilligt ordnat och lovat organisera så att
Samhällsföreningen till förmånlig kostnad kan få köpa en defibrillator
(hjärtstilleståndsapparat). Planen är att den handhas av vårt räddningsvärn.
Samhällsföreningen ser denna möjlighet som en mycket stor tillgång och en
betydelsefull säkerhetsökning för alla boende och besökare.
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Medlemsinformation
Bert ordnar text och tryckning av informationen till medlemmarna om
årsavgiften och samhällsföreningens arbete.
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Sommarpraktikanter
Linda Jansson och Carolin Kunosson Björkström är sommarpraktikanter som
ska hjälpa oss med gräs och skötsel 13/6 till 8/7. Därefter tar Oscar Krusell över
som grönyteförvaltare. Oscar har under försommaren gjort ett jättefint jobb med
gräsklippningen.
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SISUprojektet
Bert o Gösta rapporterade från besöket från Skottlands och Finlands örepresentanter. De har besökt Klädesholmen och Dyrön och deltagit i
seminarium på Billströmska. Det blir fortsatt utbyte kring ö-frågor som visat sig
märkligt lika runt om i Europa.
Medverkandebidraget till oss betalas ut inom kort.
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Kommunens ansvar

Fråga har väckts hur vi ska få bättre hjälp av kommunen med alla de sysslor,
åtgärder och kostnader som vi på frivillig väg gör här ute och som andra
Tjörnbor får gjort av kommunen.
Vi tar upp frågan under hösten, eventuellt vid direktmöte med ansvariga
tjänstemän.

Vid protokollet

Jan-Ove Nilsson

Justeras

Stefan Krusell

Ordföranden

