Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening
den 10 december 2007

Närvarande:

Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Mathias Färdigh,
Lennart Olsson, Annika Krusell.
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Ordföranden Bert Olsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
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Till att justera dagens protokoll utses Mathias Färdigh.

3

Föregående protokoll
Ordföranden går kort igenom föregående protokoll varvid noteras att anslutningen till
det nya elavtalet blivit mycket god.
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Framtidsseminarium den 12/1 2008
Plats
Lämplig lokal undersökes av ordföranden. Alternativ till kommunalhuset kan vara
Lekanders.
Tid
Föreslås 12-18. Avslutas med måltid för de som önskar.
Inbjudna
Alla företag och affärer på ön, församlingarna, föreningarna och skolan.
Program
Ordföranden sätter samman ett program baserat på tidigare diskussion om de ”5
öarna”
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Nyhetsbrev
Beslöts att det traditionella nyhetsbrevet inför 2008 ska skrivas av ordföranden.

6

Vårens möten
Förslag föreligger att fortsätta kontaktskapandet med chefstjänstemän och politiker.
Dels får vi information om kommunens planering, dels får vi tillfälle att redovisa läget
för Klädesholmen i vissa viktiga frågor.
Vi kan även kontakta övriga samhällsföreningar på ön för dialog och
erfarenhetsutbyte.
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Påskevaga
Noteras att Samhällsföreningen inte är ansvarig för vare sig påskevagans byggande,
antändning eller uppröjning.
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Program för detaljplan
Tinna Harling har meddelat att programmet är klart. Programmet samt
programsamrådsredogörelse kommer att finnas på biblioteket.
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Klimatpengar
Ett anslag finns för ansökan om åtgärder som kan minska klimatpåverkan. I linje med
detta ska föreningen ansöka om medel för att möjliggöra distansarbete från
Allaktivitetshuset.
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Skärgårdsmöte i församlingshemmet
Skärgårdarnas riksförbund och Bohusläns Skärgårdsråd håller möte i
Församlingshemmet tisdag 11/12.
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Inbjudningar
Inbjudan ligger till Lansbygdsriksdag i Lycksele den 7/3-9/3.
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Skolans musikal
Föräldranätverket tackar genom Annica Krusell för föreningens bidrag till skolbarnens
uppsättning av en musikal på temat Astrid Lindgrens figurer.

13

Kommande möten
Fram till årsmötet gäller:
Tisdag 22/1
Tisdag 12/2
Lördag 23/2

18,30
18,30, genomgång verksamhetsberättelse och kassarapport
Årsmöte

14

Avslut
Ordföranden avslutade mötet varefter styrelsen serverades en jultallrik av Margareta
Olssons utmärkta tillverkning.

Vid protokollet
Jan-Ove Nilsson

Justeras

Ordföranden

