Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening
den 27 maj 2003
Närvarande:
Bert Olsson, Ann Charlotte Norrås, Håkan Kristiansson, Greta Axelsson, Mathias Axfjärd
Färdigh, Lennart Olsson, Gösta Andersson och Stefan Krusell. Lars- Erik Fält och Jan-Ove
Nilsson är närvarande fr.o.m. punkten 5. Annika Andersson är närvarande t.o.m. punkten 7.
Övriga närvarande:
Ann-Sofie Nestor - närvarande under punkterna 1 till 4.
Jessica Hålldén och Katarina Kristiansson för midsommarkommittén - närvarande under
punkterna 1 till 6.
Alf Johnsson för samhällets dag kommittén.

1

Ordföranden Bert Olsson förklarar mötet öppnat.

2

Håkan Kristiansson utses att justera dagens protokoll.

3

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från föregående sammanträde.

4

Besök av skärgårdsutvecklaren i Tjörns kommun

Ann-Sofie Nestor som är skärgårdsutvecklare i Tjörns kommun informerar om sitt arbete.
Hennes huvuduppgift är att stödja kommunen i arbetet med att hålla skärgårdssamhället
levande. Ann-Sofie Nestor informerar bl a om de möjligheter de s k strukturfonderna inom
EU ger när det gäller att stödja projekt inom områden som kultur och fysisk planering.
Strukturfonderna är uppdelade i ett antal huvudområden där regionala och sociala frågor samt
jordbruks- och fiskefrågor återfinns. Under huvudområdena finns ett antal delprogram och
inom det s k leaderprogrammet finns det möjlighet för Klädesholmen att söka pengar för olika
projekt.
Ann-Sofie Nestor framhåller Klädesholmen som ett gott exempel när det gäller engagemang
och arbete för att hålla samhället levande. Hon berör därvid kort det arbete som bedrivs inom
projektet carpe mare som direkt översatt från latinet betyder fånga havet. Ann Sofie Nestor
uppmärksammar styrelsen på det s k mål 3 - programmet där det finns möjlighet att söka
pengar bl a för nätverksarbete.

5

Midsommarkommittén informerar

Jessica Hålldén och Katarina Kristiansson informerar om det arbete som pågår inför
midsommarfirandet.

6

Samhällets dag kommittén informerar

Annika Andersson och Alf Johnsson informerar om det arbete som pågår inför samhället dag
den 5 juli 2003. Alf Johnsson framhåller vikten av att tidsangivelserna i programmet stäms av
så att de inte kolliderar med varandra.

7

Enkät till fritidsboende

Håkan Kristiansson och Mathias Axfjärd Färdig föredrar ett förslag till en enkät till dem som
bor på Klädesholmen på sin fritid. Efter genomgång och diskussion beslutar styrelsen att gå ut
med en enkät till de fritidsboende med frågor om boendet på Klädesholmen. Enkäten kommer
att adresseras med namn och delas ut strax före midsommar. Den skall vara besvarad och
inlämnad senast den 6 juli 2003 och resultatet kommer att presenteras vid sommarens
informationsmöte lördagen den 2 augusti 2003.

8

Informationsfolder

Ordföranden föredrar ett förslag till informationsfolder. Efter genomgång och diskussion
beslutar styrelsen att gå ut med en informationsfolder till samtliga boende på Klädesholmen
med påminnelser och tips inför sommaren.

9

Simskolan

Lars- Erik Fält informerar om det arbete som pågår inför simskolans start. Kvalificerade
simlärare sökes för uppgiften. Simskolan kommer att börja den 30 juni 2003 och examen
kommer att äga rum den 25 juli 2003.

10

Konsert med Öbarna

Ordföranden informerar om att Öbarna kommer att ge en konsert på Klädesholmen torsdagen
den 10 juli 2003. Frågan om lokal vid otjänlig väderlek berörs.

11

Jan Bergquists besök på Klädesholmen

Ordföranden informerar om egendomsskatteutredaren Jan Bergquists besök på Klädesholmen
den 12 maj 2003. Ordföranden Bert Olsson tog då tillsammans med Håkan Kristiansson emot
Jan Bergquist och frågan om fastighetsskatten och dess återverkningar för oss här på
Klädesholmen stod på dagordningen.

I det samtal som fördes under besöket framförde ordföranden vikten av att det skapas en
modell för fastighetstaxeringen som uppfattas som rättvis då detta är en förutsättning för att
en beskattningsmodell skall få acceptans. Möjligheten att låta hemkommunen få del av
skatteintäkten och möjligheten till en differentiering av skattesatsen mellan åretruntboende
och fritidsboende diskuterades.
Ordföranden framförde till Jan Bergquist ett önskemål om att egendomsskatteutredningen
skall överväga den norska skattemodellen med samma beräkningsgrund för alla bostadshus,
samt den skattemodell som vi kallar Karl Fritjofssons skattemodell där taxeringsvärdet
omfattar 75 % av inköpspriset. Ordföranden efterlyste också ett klarläggande av effekterna
vid en maximering av taxeringsvärdena till 1,4 respektive 1, 6 miljoner kronor. Svar på frågan
vilka effekter en skatt på eventuell realisationsvinst vid försäljning skulle få efterlystes också.
Jan Bergquist som skall redovisa sin syn på möjligheterna till en nyordning rörande
fastighetsskatten till regeringen i december i år visade stort intresse och stor förståelse för
våra problem. Vad utredningen kommer fram till vet vi först till jul.

12

Information om boende projektet Carpe mare

Ordföranden informerar kort om boendeprojektet med frivillig boplikt på Resö.

13

Information från kuststämman i Skärgårdsrådet

Ordföranden informerar kort om stämman och lämnar en kort redovisning om stämmans
diskussioner kring fastighetsskatten och frivillig boplikt.

14

Städdagen

Ordföranden påminner om vårens städdag som äger rum den 31 maj 2003.

15

Brev från Mollösunds byalag

Ordföranden anmäler att Mollösunds byalag tillskrivit Klädesholmens samhällsförening och
uttalat sitt stöd i kampen för lägre taxeringsvärden.

16

Skrivelse från Tjörns kommun rörande en brygga i Vadviken

Ordföranden informerar om en skrivelse där tekniska förvaltningen i Tjörns kommun
efterlyser samhällsföreningens uppfattning om ett förslag till beslut till Ulla Holmström
rörande ägande och användning av en brygga i Vadviken. Styrelsen beslutar uppdra åt
ordföranden att informera sig i ärendet och besvara skrivelsen.

17

Förfrågan från Anders Bergius om glass- och kaffeservering

Styrelsen beslutar uppdra åt Jan-Ove Nilsson att besvara Anders Bergius förfrågan.

18

Informationstavlan vid busshållplatsen Klädesholmen Östra

Lars- Erik Fält efterlyser en ny, bättre och mer informativ informationstavla över
Klädesholmen. Ordföranden åtar sig att uppvakta Tjörns kommun i frågan.

19

Bojen utanför Nordevågs gamla konservfabrik

Lars- Erik Fält påtalar att den boj som placerats utanför Nordevågs gamla konservfabrik ligger
alltför långt ut i farleden. Ordföranden åtar sig att ta upp frågan med ägaren.

20

Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte i Klädesholmens samhällsförening äger rum den 17 juni 2003 kl 18.30 på
KIF.

21

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ann Charlotte Norrås
Justerat

Håkan Kristiansson

Ordföranden

