Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Klädesholmens samhällsförening den 22 april
2008.
Plats: Allaktivitetshuset Strandgatan 1.
Närvarande: Ove Finndin, Lars-Eric Fält, Lennart Olsson, Annika Krusell, Mathias Färdigh,
Svante Haglund, Stefan Karlsson, Thomas von Sydow, Gösta Andersson och som inbjudna
gäster Paula Johansson-Everall och Åsa Hilmersson.

1. Mathias Färdigh hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare för mötet väljes Gösta Andersson.
3. Till att justera dagens protokoll jämte dagens ordförande utses Lennart Olsson.
4. Till mötesordförande väljes Ove Finndin.
5. Dagens ordförande går igenom föregående mötesprotokoll, och då inget finns att
erinra mot detsamma, lägges detsamma till handlingarna.
6. Sammankallande i Samhällets dags kommittén Annika Andersson informerar
styrelsen om hur långt gruppen har kommit i sitt arbete inför den 5 juli. Hon lät
meddela, att årets tema är ”Transporter på holmen och Klädesholmsbron 25 år.”
Bestämdes att Lars-Eric Fält och Gösta Andersson kollar kvalitén på banderollen, och
åtgärdar felen, ifall det går. I annat fall beställer de en ny.
Lars-Eric Fält påtar sig uppgiften att informera Södra Bohuslän Turism om våra
arrangemang: midsommarfirandet i parken och Samhällets dag. Annika Andersson
hälsar välkommen i samband med hembygdsdagens öppnande kl: 11 00 på torget.
7. Sammankallande i midsommarkommittén Åsa Hilmersson, har kallats in till
styrelsen för att få information, om vad som bör göras inför midsommarfirandet.
Paula Johansson-Everall som varit sammankallande i den gamla kommittén, kommer
att bistå Åsa med ytterligare information och det behövs. Åsa skall även återrapportera
till Paula hur arbetet fortgår.
8. Återigen diskuterades ordförande- sekreterare- och kassörsfrågan, Paula
Johansson-Everall informerar om sitt arbete sedan förra styrelsemötet med att försöka
åstadkomma en lösning, men utan framgång. Efter diskussion inom styrelsen gjordes
en överenskommelse med Paula, att hon kommer att tjänstgöra som adjungerad kassör
i styrelsen, intill dess att vi håller ett nytt ordinarie föreningsmöte. Dessutom beslöts
att Paula under denna tid har rätt att teckna föreningen. ”Jakten” på ny ordförande
fortsätter genom valberedningens försorg.
9. Ifall vi kan få tag på en simskollärare och en assistent beslöts att årets simskola
förlägges till samma tid som kommunens simskolor, dvs. start den 30 juni och fyra
veckor framåt. Gösta Andersson kollar tänkbara kandidater, kontaktar även
fritidsförvaltningen i Tjörns kommun och undersöker ifall de har någon/några att

rekommendera. Även ser han till, att en annons om att vi behöver personal till
simskolan, blir inlagd på Klädesholmens hemsida.

10. Lennart Olsson påtog sig ansvar för att beställa fyra containrar och informationsblad
inför vår städdag den 3 maj 2008. Gösta Andersson och Annika Krusell hjälper till
med utdelandet.
11. Gösta Andersson informerar om sin och Bert Olssons deltagande vid Bohusläns
skärgårdsråds kuststämma på Öckerö den 12 april. 2008
Bl. a. höll statsbyggnadsdirektör Dick Hedman vid länsstyrelsen i västra Götaland
ett intressant föredrag om kommunal planering. Även informerade Sigvard Utbult från
Öckerö byråd om deras arbete med att få till ett samarbete mellan olika byråd och
kommunen.
12. Lars-Eric Fält påtar sig ansvaret som kontaktman/arbetsledare för vår ev.
sommararbetare.
13. Mathias Färdigh påtar sig ansvaret som kontaktman för ”våra badstegar”.
14. Gösta Andersson kollar med Tinna Harling, Tjörns kommun hur vi kommer vidare med
en tillkomst av en helikopterplatta i Dyngevik.
15. Mathias Färdigh kallar till nästa styrelsemöte den 24 juni.08, Annika Krusell ordnar
med förplägnad. Frågor som styrelsen vill ha behandlade, skall tillsändas Mathias i god
tid före mötet.
16. Mathias Färdigh hämtar tv. föreningens post hos Bert Olsson.
17. Annika Krusell ställer frågan om samhällsföreningen kan ge ett bidrag om 500:- till
Klädesholmskolans föräldranätverk, att användas i samband med ett evenemang i vid
skolavslutningen.
Styrelsen beslutar att ge ett bidrag om 500:- enligt framställan.
17. Mötet förklarades avslutat.

Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………..
Gösta Andersson
Ordförande: ……………………………………..
Ove Finndin
Justerare:

……………………………………...
Lennart Olsson

