Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 18 september 2017, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande HJ hälsade alla välkomna varefter han förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes GA.
3. HJ gick igenom föregående protokoll från 170829. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna. Det noterades att Ulf Kahl och HJ åker till seminariet ”Hela
Sverige ska leva”. Det uppdrogs även åt HJ att undersöka med Tjörns kommun om vem
det är som rätteligen skall betala för containers till städdagen.
4. Ekonomi. HJ analyserade föreningens ekonomi.
5. Detaljplanerna. Inget nytt fanns att rapportera avseende aktuella detaljplaner.
6. Framtidsfrågor. Följande frågeställningar bör beaktas vid våra kommande möten;
a. Trafiksituationen avseende lämplig hastighet på ön, parkeringsplatser samt
husbilar och deras parkeringar. Även möjligheter till nya parkeringsplatser bör
utredas i samförstånd med Vägföreningen.
b. Befintliga båtplatser och möjligheter att bygga ytterligare bryggor.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hur skall entrén till Klädesholmen utformas?
Vad är samhällsföreningens inställning till turism? Kommersiellt, kulturellt mm.
Vandringsleder på ön.
Bastu.
Sillmuseet.
Samhällsföreningens ekonomi och dess behov av inkomster. Kan föreningens
utbud av aktiviteter som är kommersiellt inkomstbringade utökas? Det
samtalades om jazzkvällar, boule turneringar, teater i Röda korslokalen,
poängpromenader, jul på Klädesholmen, utställningar i biblioteket, gemensam
bakstuga etc.

7. Övriga frågor.







Skolan. Under tre månader skall elever från Rönnängs skola utnyttja Klädesholmens
skola medan deras saneras.
Badplatsen. Uppdrogs åt HJ att besvara skrivelsen från Tjörns kommun om vad som
bör upprustas på vår badplats. Vi önskar få brygga under själva hopptornet där
betongen idag slutar. Samt att även tillfarten/bryggan från Allaktivitetshuset rustas
upp.
Mossholmen. Uppdrogs åt GA att tala med LRJ om möjlighet att föreningen skulle
kunna få närvara vid nästa möte i deras bostadsrättsförening för att informera om
samhällsföreningen och dess aktiviteter.
Framtidsmöte. Uppdrogs åt HJ att kalla 2-3 representanter från respektive
hamnföreningar samt vägföreningen till ett möte som primärt bör hantera
trafikfrågor och båtplatser/bryggor.

8. Nästa styrelsemöte, som även skall vara ovanstående framtidsmöte, planeras till
torsdagen den 26 oktober kl 19:00 på Allaktivitetshuset. GA ansvarar för fika.
9. Ordförande avslutade mötet.

/Håkan Johnsson/
Mötesordförande

/Gösta Andersson/
Justerare

/Sven-Inge Karlsson/
Sekreterare

