Protokoll fört vid Klädesholmens Samhällsföreningens möte tisdagen den 8 december 2009, kl. 1830.

Närvarande:

Paula Johansson Everall
Annika Krusell
JanAnders Andersson
Lennart Olsson
Mathias Färdigh
Tobias Hålldén
Susanne Lönnstig
Gösta Andersson
Gösta Eek
Stefan Karlsson
Lotta Norrås, valberedningen, under punkt 1-3
Sigge Olausson, valberedningen, under punkt 1-3

Frånvarande:

Svante Haglund och Thomas von Sydow har anmält förhinder.
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Mötets ordförande, Stefan Karlsson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speciellt
välkommet riktades till valberedningens representanter, Lotta Norrås och Sigge Olausson.
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Till att justera protokollet valdes Paula Johansson Everall.

3

Information från valberedningen. Lotta o Sigge informerade om det arbete som startade
redan efter förra årsmötet, att finna en ordförande för Klädesholmens Samhällsförening.
Flera möten inom valberedningen har hållits under året. Valberedningen ser inga stora
hinder med att tillsätta personer inom de olika kommittéerna. Valberedningen har därför
koncentrerat sig på att försöka lösa ordförandefrågan. Valberedningen kan se flera i styrelsen
som lämpliga kandidater. Valberedningen vill också framhålla att en ordförande väljs på ett
år i taget. Valberedningen ställde frågan till styrelsen hur den ser på olika bakgrunder på en
tilltänkt kandidat, samt att diskutera och eventuellt komma fram till ett förslag, inom eller
utanför styrelsen.
Styrelsen anser att det inte är nödvändigt med en ordförande från den idag befintliga
styrelsen utan lägger också stor vikt vid en engagerad person som har en lokal förankring.
Dessutom betonades vikten av att styrelsen arbetar tillsammans och att vid frågor med en
stor arbetsinsats kan en projektgrupp med representanter från medlemmar tillsättas.
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Föregående mötes protokoll gicks igenom. Marknadsföring av Klädesholmen - Anne
Björkman och Ingela Wastegård kommer till nästa möte, 26 januari, och redogör vidare för
arbetet med att trycka upp t-shirt m.m.. Logotypen finns bara i pappersformat och skall
lämnas över till Miriam och Konstantin Technau som kommer till Klädesholmen över jul.
Samtliga badstegar är nu uppe för vintern – ett tack riktades till alla som engagerat sig.
Tennisbanan ligger på kommunal mark och Klädesholmens Seglarsällskap nyttjar ytan.
Klädesholmens skola ideell förening, aktiverar sig återigen för att behålla skola/förskola på
Klädesholmen. Fortfarande har kommunen inte fattat något beslut.
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Vad vill vi med Klädesholmens Samhällsförening – en diskussion startade som utmynnade i
en del punkter såsom;
Ta ställning i löpande frågor
Vara samhällets kontakt mot kommunen.
Bevaka Klädesholmens intressen mot andra intressenter.
Som representant för en större grupp kunna teckna t. ex elavtal som gynnar samtliga på
Klädesholmen.
Styrelsen finner det viktigt att inhämta medlemmarnas åsikter om vad som bör fokuseras på
i framtiden.
BESLUT:
En första åtgärd blir att skapa en separat mailadress som går till styrelsen där medlemmar
kan lämna frågor och kommentarer
Gösta Andersson ansvarar.
Styrelsen diskuterade sommarmötets vara eller inte vara. Sommarmötet kräver en hög
arbetsinsats av styrelsemedlemmar och infaller dessutom under semesterperioden när flera
av styrelsen brukar vara bortresta. När behov föreligger kan istället medlemmar kallas till
extra ordinarie möte utöver det ordinarie årsmötet.
BESLUT:
Styrelsen tar beslut om sommarmötet på nästa styrelsemöte, tisdagen den 26 januari 2010.
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Övriga frågor
Gösta E kontaktar valberedningen för att föreslå att en kommitté ”Sillens Dag” bildas.
På fråga från Annika Krusell angående helikopterplattan kunde Gösta A svara att
brandchefen vill ha helikopterplattan på annan plats – Gösta återkommer med besked om
var.
Västtrafiks nya tidtabell börjar gälla från den 13 december – redan har några boende som
pendlar till Göteborg kontaktat medlemmar i vår styrelse och de har hitintills inte kunna se
några som helst förbättringar. Restiden ökar, fler byten och sista bussen med ankomst
Klädesholmen en vardag går kl. 1730 från Göteborg. Därefter stannar bussarna i Bleket.
Susanne fick i uppdrag att se vilka olika aktiviteter som kan göras för att kunna starta en
dialog med Västtrafik samt kontakta de som redan hört av sig.
Biblioteket går från den 1 januari 2010 över i Samhällsföreningens regi. Biblioteket har
samma öppettider som tidigare och drivs nu helt av samhällsföreningen. En kultursekreterare
och kontaktbibliotekarie från huvudbiblioteket i Skärhamn finns att tillgå. En ommöblering,
städning och ny-invigning kommer att ske i början på det nya året. Mer information följer.

Affärsföreningen önskar hålla sitt årsmöte som en punkt på Samhällsföreningens årsmöte –
Samhällsföreningens styrelse samtycker.
Styrelsen noterade att viss skadegörelse inträffat på Klädesholmen, styrelsen beklagade och
uppmanade boende att vara uppmärksamma. JanAnders meddelade dessutom att en del
oroligheter och problem med droger förekommer på Bleketskolan och Tjörn i sin helhet. Ett
stort vuxenengagemang är nödvändigt.
Mathias anmäler att han tänker redogöra för kommunens utställningsutlåtande på
detaljplanen för Klädesholmen 1:1, 1:109 m.fl. östra Klädesholmen som kommit föreningen
tillhanda per post. Gösta Andersson anmäler då jäv och lämnar lokalen. Mathias föredrar
ärendet och gör övriga styrelsen uppmärksam på att beteckningen H (handel) fortfarande
finns kvar på vissa fastigheter.
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Nästa möte tisdagen den 26 januari kl. 1830, ordförande, Lennart Olsson
Årsmötets planering och dokumentation behandlas
Ingela Wastegård och Anne Björkman bjuds
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Mötet avslutas och ordförande Stefan Karlsson tackade alla för intresset och samtliga i
styrelsen framför sitt varma tack till Margaretha Olsson för det fina julbordet och önskade
varandra en God Jul.
Klädesholmen 10 december 2009
Ordförande

___________________________
Stefan Karlsson

Justerare

Vid protokollet

___________________________
Paula Johansson Everall

_______________________
Susanne Lönnstig

Utestående punkter Samhällsföreningen Klädesholmen 2009/2010
Tobias - undersöker frågan om sötvattendusch på badviken

Gösta A – ser över prisbilden för simskolan inför sommaren 2010

Midsommarfirandet – en eventuell prishöjning av entrén bör diskuteras. Ett anslag vid entrén
som tydliggör hur intäkterna från midsommarfirandet används

Paula - ta hänsyn till eventuella underhållskostnader för Sillebua i kommande budget

Susanne – kontakta kultursekreteraren för mer detaljerad information om vad
huvudbiblioteket kan stötta med.

Susanne -startar projektgrupp ang synpunkter på Västtrafiks nya tidtabeller.

Gösta A – placering av helikopterplattan

