Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemötet måndag 2 september 2013, Allaktivitetshuset Klädesholmen
Närvarande:

Gösta Andersson
Gösta Eek
Paula Johansson Everall
Lisa Holvik

Håkan Johnsson
Thomas von Sydow

Ingela Wastegård
Frånvarande: Robert Bergfeldt
Håkan Hilmersson
Tobias Hålldén
Annika Krusell

1. Ordförande Håkan Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat.
2. Till sekreterare valdes Ingela Wastegård
3. Till justerare valdes Lisa Holvik
4. Mötesprotokoll från styrelsemöte den 2013-06-02 gicks igenom.
5. Kassör Paula Johansson-Everall redovisade föreningens ekonomi.
6. Simskolan 2013:



Totalt deltog 37 barn i årets simskoleaktiviteter, varav 20 märkestagare.
Klädesholmens Samhällsförening kan inte söka Lokalt Aktivitetsstöd eftersom vi inte
är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

7. Jet Float Draken: Flotten blev ett populärt inslag i badviken men bör till nästa år flyttas in
något. Badvikskommitten tillfrågas om de kan hjälpa till med att ta upp den under hösten.

8. Påskvagan och inbjudan av Västra och Norra Hamnföreningen till höstmöte:
Hamnföreningarna bjuds in till nästa höstmöte för diskussion om samarbete.

9. Elavtal: 3 offerter kom in varav Fortum erbjöd det bästa alternativet för medlemmarna i
Klädesholmens Samhällsförening.

10. Trad jazz arrangemang: Projektet lever och en tradjazzdag kommer att arrangeras under
augusti 2014.

11. Övriga frågor:


Boken ”Husen på Holmen”: Den populära boken kommer i nyutgåva.



Försäkringar: Våra försäkringsvillkor och eventuell revision av gällande villkor
diskuterades. Bilaga 1



Reklam Midsommar/Samhällets Dag – Kommun/Södra Bohuslän: Håkan Johnsson
ombesörjer at information om våra arrangemang kommer med i utskicken från Tjörns
Kommun och Södra Bohuslän.



Badstegar-dokumentation: Klädesholmens Samhällsförening bekostar material av
allmänna badstegar. Badstegarna som finns runt om på Klädesholmen kommer att
dokumenteras med ansvariga för isättning och upptagning.



ICA Bojen – Målning: Frågan om ommålning bordläggs i väntan på besked från
Affärsföreningen. Arbetet bör vara klart inna sommaren 2014.



Lås Allaktivitetshuset: Kostnaden för nya låskolvar är ~700:-/kolv. Håkan Johnsson
tar frågan vidare om vem som fullföljer uppdraget att nya låskolvar installeras.
Gösta Andersson fick i uppdrag att ta reda på vem som idag har nycklar till
Allaktivitetshuset.
När nya låskolvar är på plats kommer nycklar att få kvitteras ut.



Fartbegränsning/Bullerskydd på Strandgatan: Styrelsen rekommenderar de boende
att göra en gemensam skrivelse till Trafikverket för att belysa problemet med för höga
hastigheter. Gösta Eek kontaktar/samordnar detta.



Framtida styrelsemöte: Fasta mötestider kommer att införas. Håkan Johnsson
presenterar förslag på nästa styrelsemöte.



Ansvarig för hemsida Klädesholmens Samhällsförening: En ny ansvarig för vår
hemsida bör utses.

12. Nästa möte: 21 oktober 18:30 i Allaktivitetshuset. Håkan H ombesörjer fika!

Klädesholmen den 2 september 2013

Ordförande

Sekreterare

_______________________________ ___________________________
Håkan Jonsson
Ingela Wastegård

_____________________________
Lisa Holvik (Just.)

