Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte 2012-01-24
Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 24 januari 2012
Allaktivitetshuset, Klädesholmen
Närvarande:

Gösta Andersson
Robert Bergfeldt
Gösta Eek
Paula Johansson Everall
Svante Haglund
Tobias Hålldén
Håkan Johnsson
Thomas von Sydow
Ingela Wastegård

Frånvarande: Annika Krusell
1. Mötet öppnas av dagens ordförande Gösta A.
2. Till sekreterare för dagens möte valdes Svante.
3. Till justerare av dagens mötesprotokoll valdes Håkan.
4. Dagordningen godkändes.
5. Mötesprotokoll från föregående möte gicks igenom.
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Skolan efter 2013 blir en synnerligen viktig fråga för den styrelse som väljs vid det
kommande årsmötet.
Ännu så länge dålig respons på den skrivelse avseende den nya bussturlistan som
skickats till Västtrafik, Samhällsbyggnadsnämnden och till Kommunstyrelsen.
Styrelsen betonade vikten av att öppet prata om problemet med ett antal däcksabotage.
Föreningens anslagstavla i butiken kommer att repareras av Gösta E.

6. Mötets huvudpunkt var att förbereda för det kommande årsmötet.
Lokal och tid: Röda Kors lokalen, lördag 25 februari 2012, kl15.00 (Gösta E kontaktar
Röda Korset.). Styrelsen samlas en timme tidigare. Ingela ordnar kaffe och Håkan
beställer tårtor från Margareta Olsson.
Affärsföreningens årsmöte äger rum i direkt anslutning till Samhällsföreningens dito.
Styrelsen föreslår Gösta E som ordförande och Ingela som sekreterare vid mötet.
Gösta A förbereder agenda och årsberättelse.
I avsaknad av formell valberedning måste styrelsen ta på sig dess uppgifter.
Skriftlig kallelse delas ut i brevlådorna. Gösta A tar fram annonser till anslagstavlorna.
Tobias sköter informationen via e-mail och föreningens hemsida.
Det ekonomiska läget är gott och Paula förbereder och presenterar en rapport.
Gösta E kontaktar extern föredragshållare, gärna från Pilane eller Akvarellmuseet.
De sammankallande i de olika kommittéerna, vilka själva formerar sina grupper,
kontaktas enligt följande (denna uppgift måste vara genomförd senast 11 februari):
- Midsommar - Paula
- Samhällets dag, program – Håkan
- Samhällets dag, arbetsgrupp – Ingela
- Badet – Gösta E
- Julgranar (2 st) – Gösta A
- Flaggning – Gösta A
- Biblioteket – Gösta A
- Defibrillator – Paula
7. Styrelsen uppdrog åt Gösta A att från en lokal leverantör i Skärhamn köpa in ett nytt s k
löpband till föreningens gym till en kostnad av 7.200 Kr.
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Frågan om andra aktiviteter under 2012 än de som ovan nämnts överläts till den nya
styrelsen.
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Övriga frågor.
Fortum har speciellt pekat på vikten av att alla som önskar ta del av nästa kollektiva
elavtal måste vara medlemmar i Samhällsföreningen.
Frågan om eventuell ersättning från Tjörns kommun för alla problem med vattnet under
de senaste månaderna diskuteras ”man och man emellan”. Samhällsföreningen
kommer med stor sannolikhet att bli indragen i mer eller mindre seriösa diskussioner.
Som en förberedelse åtog sig Svante att ta reda på hur man under förra året agerade i
Östersund (kommunen anser sig där vara utan skuld varför ingen ersättning utgått).
Gösta A gör motsvarande efterforskning i Skellefteå.
Tobias undersöker möjligheterna att installera kodlås i Allaktivitetshuset. Redovisar vid
nästa styrelsemöte.
Thomas kontrollerar med Länsförsäkringar vilket ansvar Samhällsföreningen har i
samband med olika aktiviteter i dess regi samt hur detta rent försäkringsmässigt har
reglerats.
Gösta A tar fram förslag på hur källargolvet i Allaktivitetshuset kan lagas och förbättras.
Gösta A kontaktar Tjörns kommun angående läcka i taket på boden vid badet.
Gösta E och Svante flaggade för att de av personliga skäl kan ha svårt att fortsätta som
styrelsemedlemmar. Slutliga ställningstaganden inom kort.

10.

Nästa möte enligt beslut av nya styrelsen.

Klädesholmen den 24 januari 2012
Ordförande

Sekreterare

_______________________________ ___________________________
Gösta Andersson

Justeringsman

______________________________
Håkan Johnsson

Svante Haglund

