Närvarande:
Håkan Johnsson
Kerstin Brandeby
Viveca Scherman
Gösta Andersson
Susanne Lönnstig
Marianne Olsson, från pkt 5
Tobias Hålldén
Paula Johansson Everall
Sivert Rutgersson
Maud Sundqvist
Anmält förhinder:
Sven-Inge Karlsson
Lisa Holvik
Thomas von Sydow
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Mötet öppnas och Håkan hälsar alla välkomna till årets sista möte
Viveca vals till justerare och Susanne till sekreterare
Föregående mötes protokoll gås igenom och lades till handlingarna med
kommentar att lokal och föredragshållare bokad till årsmötet
Ekonomi, Paula redogjorde för ekonomin, som visar liknande resultat i år som
tidigare år. Högre kostnader har täckts upp av ökade intäkter vid olika aktiviteter
Plan Koholmen. Konstaterades att husen vid vattentornet samt bron vid Salt o Sill
tagits bort. Rester återstår för fortsatt granskning enligt kommunen.
En grupp bestående av Gösta, Susanne, Marianne och Håkan bildades som skall
fortsätta bevaka detaljplanen. Koholmen/Kommunen
Årsmötet 2017. Kallelse och verksamhetsberättelse - ansvarig Håkan, kontaktar
personer för utdelning i brevlådor. Maud och Viveca beställer tårtor och ordnar
med kaffe på årsmötet, beräkning 60 pers. Kerstin skänker kaffe och kaffefilter.
Kråkberget/Slaskebrygga. 10,000kr i bidrag från kommunen för att renovera.
Badbryggan renoveras samtidigt
Parken/minnesmärket. Samhällsförening har sökt bidrag till en minnessten. Frank
Holvik håller kontakt med Kultur och Fritid ang bidrag
Övriga frågor
Vävstol - finns ingen lokal i samhällsförenings regi, tackar för intresset
Gol v KIF huset - Viveca har kontakt med en städfirma, utförs efter vintern
Nätverksträff - Viveca rapporterar att Södra Bohuslän har fler turister än norra, bra
med samarrangemang mellan olika aktörer, ex Salt o Sill har cykelpaket ihop med
Pilane.
Framtidsmötet - Håkan bokar lokal på Salt o Sill, återkommer med datum
Nästa möte måndagen den 6 februari 2017, kl. 18.30 på KIF
Ordförande Håkan tackar för visat intresse, avslutar mötet och önskar alla en God
Jul

Klädesholmen den 8 december 2016
Vid Protokollet
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