Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
Måndagen den 10/4 2000
Närvarande: Erland Berntsson, Jan-Ove Nilsson, Bert Olsson
Ann-Sofie Boxström, Gösta Andersson, Annika Andersson
och Sören Johansson.

1.

Ordförande Bert Olsson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Justerare: Ann-Sofie Boxström

3.

Föregående protokoll gicks igenom och kommenterades.

4.

Påsk: Barnen klarar inte av att bygga vaga längre. Barnaskaran minskar och för
att kunna behålla traditionen med vaga får de vuxna i samhället ställa upp.

5.

Valborgsmässoafton: Klockan 1900 hålls tal och sång i parken. Efterföljande
påsksupé i församlingshemmet arrangeras av kyrkan och fyrverkeriet som
bränns av ca 2200 arrangeras av Samhällsföreningen.

6.

Städdag för HELA samhället, sker den Lördagen den 3/6 då containers ställs ut
på följande platser. Stenvik – Ångbåtsvägen – Hästeviksvägen – Missionshuset,
och då alla är välkomna att hjälpa till. Plantering av krukorna sker samma dag.

7.

Midsommarfirande: Midsommarkommitén står för arrangemang och musik
kommer att ordnas.

8.

Inför Samhällets Dag: Program kommer att ställas samman av kommitén inför
den 1/7

9.

Visafton den 6/7: Öbarna håller en Taube-afton med allsång i parken.

10.

Siminstruktör för simskolan kontrakterad inför sommaren. Lasse Fält ansvarig
samt undersöker utlovade sponsorpengar från SVC

11.

Tjörns Skärgårdsforum bildat. Program finns med åtgärder för sysselsättning,
näringsliv, boende och för en levande ytterskärgård.
Skärgårdsrådet har möte i Grebbestad den 29/4

12.

Museet: Sören redogjorde för Sillmuseets verksamhet.

13.

Övriga frågor:
- Klädesholmen får bredband inom en snar framtid
- Samhällsföreningen har ansökt om två sommarjobbande praktikanter för
parkskötsel och musee-vaktning.
- Vattenkvalitén på Tjörn är satt under konsultundersökning! Rutinerna för
vattenprover har ändrats och ledningarna spolas extra i syfte
att öka omsättningen i nätet. Vi, kommuninnevånarna, ombeds dessutom att
dricka mer vatten, i samma syfte!
- Broschyren över samhället håller på att växa fram där en betoning
läggs på permanentboende i en estetisk och sund miljö.
- Taxeringsnämndens förslag på fastighetstaxeringen kommer den 2/5

14.

Nästa möte spikades till den 22/5 klockan 1900.

15.

Ordföranden tackade för visad uppmärksamhet och och avslutade mötet.

Klädesholmen den 12 April 2000

Sören Johansson
Sekreterare

Ann-Sofie Boxström
Justerare

