Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 29 augusti 2017, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Håkan Johnsson (HJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Paula Johansson Everall (PJE),
Lisa Holvik (LH),
Tobias Hålldén (TH)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Susanne Lönnstig (SL),
Marianne Olsson (MO)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Maud Sundqvist (MS)
Tomas Sandsjö (TS)
Frånvarande:
Kerstin Bäckström-Brandeby (KB)
Siwert Rutgersson (SR)
Gäster
Ulf Kahl (UK)
Stefan Johansson (SJ)

1. Mötesordförande HJ hälsade alla välkomna, speciellt dagens gäster, varefter han
förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes MO.
3. Bastugruppen. UK och SJ redogjorde för bastugruppens arbete. Gruppen har haft möte
med representanter för Tjörns kommun, vilka var positiva till satsningen. Eventuellt kan
marken nedanför f.d. EFS-fastigheten vara aktuell för arrende och byggnation. Likaså
finns eventuellt möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten och avlopp samt el.
Gruppen presenterade också en tänkt finansiering av bastun samt en budget för den
löpande driften. Huruvida det skall bildas en separat ideell bastuförening eller om
verksamheten kan inordnas under Samhällsföreningen får den vidare handläggningen av
ärendet utvisa.

4. HJ gick igenom föregående protokoll från 170530. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
5. Ekonomi. PJE redogjorde för föreningens ekonomi. 275 medlemmar av totalt c:a 325
fastighetsägare har betalt årsavgiften. I övrigt torde årets verksamhet ge ett mindre
överskott.
6. Sommarens aktiviteter. HJ gick igenom samt analyserade Sillens
dag/Midsommar/Samhällets dag/Feriearbetare/Minnessten/Slaskebrygga/Toalett i
gästhamnen.
7. Broschyr. Vår broschyr är nu slut. Det kommer att tryckas upp en ny version till nästa år.
Så fort ett prospekt finns framme skall detta sändas ut till styrelsens medlemmar för
kommentarer.
8. ”Järn i berg”. Uppdrogs åt HJ att tala med kommunen om att alla gamla järnöglor efter
telefonstolpar mm. kan tas bort.
9. Detaljplanerna. Inget nytt fanns att rapportera avseende aktuella detaljplaner..

10. Övriga frågor.










Utbildning. HJ informerade om ”Hela Sverige skall leva”, lokala ekonomi dagar den 12
– 13 oktober. För den som går bidrar Samhällsföreningen med 150 kronor till
anmälningsavgiften.
Vindskydd. HJ föredrog tankar om att bygga ett vindskydd längst ut i väster på
Skaboholmen. Något beslut i ärendet togs inte.
Bok och biblioteksmässan. För de grupper som verkar på vårt bibliotek utgår 150
kronor per person som bidrag till entréavgiften.
Författarträff. SL informerade och hälsade alla välkomna till en författarträff på vårt
bibliotek anordnat av Tjörns kommun den 2/9, klockan 17.
Kablar vid vattentornet. SL upplyste om att det ligger en hel del större kablar runt
vattentornet vilka troligtvis borde forslas bort.
Framtidsmöte. Uppdrogs år HJ att kalla representanter för hamnföreningarna,
affärsföreningen, vägföreningen, Röda korset, Svenska kyrkan, Betel och EFS för
fortsatta samtal om behoven på Klädesholmen. Lämplig tidpunkt för mötet bör vara i
november.
Jul på Klädesholmen. Planerad tidpunkt är den 2/12. LH vädjar om hjälp med såväl
arbetsinsatser som sponsorbidrag till vinster mm.

11. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 18 september kl 18:30 på
Allaktivitetshuset. SL ansvarar för fika. Mötet skall speciellt inriktas på framtidsfrågor.

12. Ordförande avslutade mötet.
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