Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 24 oktober 2016, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Gösta Andersson (GA), mötesordförande
Lisa Holvik (LH), (närvarande fram till och med punkt 4)
Paula Johansson Everall (PJE), (närvarande från och med punkt 7)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Siwert Rutgersson (SR)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordf
Kerstin Brandeby (KB)
Tobias Hålldén (TH)
Marianne Olsson (MO)
Thomas von Sydow (TvS)

1. Mötesordförande GA hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SL.
3. GA gick igenom föregående protokoll från 160829. Protokollen godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Jul på Klädesholmen. LH redogjorde för planeringen av aktiviteten som går av stapeln
lördagen den 26/11 mellan klockan 16:00 och 17:30. Hon önskade få fler med i gruppen
som genomför vår nya tradition. Planer finns att utöka med fler attraktioner. Gruppen
möts nästa gång 7/11.
5. Detaljplanerna. Inget nytt från kommunen. VSJ träffade Daniel Rutgersson och Åsa
Jönsson från kommunen under ett lunchmöte. Dessa informerade om att ett nytt förslag
till detaljplaner bör vara färdigt för utställning före jul. Info kommer då att finnas på
bland annat på Tjörn kommuns hemsida.

6. Kråkeberget och ”slaskebrygga”. GA informerade om att en grupp ledd av Jan-Owe
Nilsson försöker erhålla pengar från kommunen för att rusta upp slaskebryggan. Vi håller
tummarna att detta ska slå väl ut.
7. Föreningens ekonomi. PJE redovisade föreningens ekonomiska ställning. Vår ekonomi
visar just nu på ett 0:- resultat., PJE fick i uppdrag att närmare analysera och prognositera
resultatet fram till årsbokslutet. Avrapportering vid nästa styrelsemöte.
8. Parken. SR informerade om att Vägföreningen nu har planhyvlat gräsmattan och tagit
bort trädet på vänster sida av vägen (mot badviken). Vägföreningen har också
införskaffat ett antal stora granitblock som skall placeras på vänstra sidan av vägen.
Frank Holvik håller i utformningen.
9. Bibliotek VSJ informerade att biblioteksgruppen tagit in offerter för rengöring och
därefter polish av golvet. Kostnaden beräknas till c:a 6000 kronor exklusive moms.
Beslöts att låta VSJ gå vidare och utreda frågan. Dock bör rengöringen av golvet göras
först efter att vintern har upphört.
10. Årsmöte. Årsmötet blir lördagen den 25/2 2017 på församlingshemmet. Uppdrogs åt GA
att boka lokalen. Uppdrogs åt MS att kontakta Kristian Johansson och efterhöra om han
kan hålla ett föredrag om Storsjöfisket på årsmötet.

9. Övriga frågor.




Samhällsföreningens syfte. Beslöts att styrelsen i januari skall ta en heldag för att
diskutera vilka prioriteringar vi skall jobba med i framtiden. HJ återkommer med
förslag på dag vid nästa styrelsemöte.
Julgranar. Uppdrogs år HJ att införskaffa julgranar till torget och affären.

8. Nästa styrelsemöte planeras till torsdagen den 8 december kl 18:00 på Allaktivitetshuset.
9. Ordförande avslutade mötet.

/Gösta Andersson/
Mötesordförande
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Justerare
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Sekreterare

