Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 24 april 2018, Allaktivitetshuset.

Närvarande:
Nils-Gunnar Johansson (NGJ), ordförande
Gösta Andersson (GA),
Tobias Hålldén (TH)
Viveca Scherman Johansson (VSJ)
Sven-Inge Karlsson (SIK)
Carin Mörck (CM)
Marianne Olsson (MO)
Thomas Sandsjö (TS)
Maud Sundqvist (MS)
Frånvarande:
Lars G Björn (LB)
Paula Johansson Everall (PJE),
Susanne Lönnstig (SL),
Siwert Rutgersson (SR)
Gäster:
Lena Palmqvist (LP), Samhälletsdag arbetsgrupp
Annika Andersson (AA), Samhälletsdag arbetsgrupp

Samhällets Dag. LP presenterade planeringen inför årets Samhälletsdag. Följande punkter
diskutterades/beslöts:
 Tidpunkten för evenemanget bör utredas vidare, inför kommande år.
 Om ”Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund” inte längre vill bekosta broschyrren
skall eventuellt en billigare variant tas fram. Bedömd kostnad för broschyr och
affischer uppskattas till 3 500 kronor. Deadline för produktion av broschyr är 180604.
 Övriga sponsorer bidrager med priser för utlottning etc.
 Uppdrogs åt VSJ att komplettera informationen om Samhällets dag i kommunens
evenemangskalender med mer detaljer samt ”annons” om dagen i STO-tidningen.
 Även vår hemsida ska ha med information om dagen.
 Om någon form av broschyr/informationsskrift tas fram skall denna delas ut i
brevlådorna..
 Beslöts följande tider för aktiviteter; Museet 12-17/ Röda Korset 12-15/ Biblioteket
12-17/ Sillmiddag i Betel 13-15/ Församlingshemmet 12-13.
 TH kollar upp om Sjöräddningen vill medverka via sin båt, som då bör förläggas vid f.d
Isbjörnens brygga.
__________________________

1.

Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.

2.

Till justerare valdes MS.

3.

NGJ gick igenom föregående protokoll från 180312. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.

4.

Sillens Dag. Beslöts att det behövs 16 personer som ansvarar för spelhjulen, varje
grupp tjänstgör en timme, mellan klockan 11 – 15. Vi behöver även utse personer som
tar fram och senare tillbaka bord, kylskåp, tält, spelhjul, sill och choklad. Dessa samlas
senast klockan 09:30. GA ansvarar för införskaffning av sill och PJE anskaffar choklad.

5.

Midsommar i Parken. PJE är huvudansvarig för arrangemanget och Lars Lönnstig
ansvarar för att aktuell utrustning kommer på plats. VSJ lägger ut info på
evenemangskalendern. TH fixar tejp för lagning av skadade tält.

6.

Sillmuseet. Samtalades om museets framtid. Uppdrogs åt NGJ/GA/SIK att träffa
styrelsen för Sillmuseet. GA tar kontakt med ordförande i kommunens kultur och
fritidsnämnd och informerar henne om den uppkomna situationen.

7.

Toalettfrågan i Västra Hamnen. Janina Liljekvist, vice VD för på Tjörns Hamnar AB,
kommer på besök för att utreda möjligheterna till ytterligare allmänna toaletter i
västra hamnen.

8.

Badplatsen. Kommunen kommer inför sommarsäsongen att bygga en ny brygga längs
berget sett från allaktivitetshuset mot hopptonet, lägga i en ”nygammal” flytbrygga
samt se till att betongbryggan blir reparerad. Kanske om vi har tur att vi också får lite
ny sand. Eventuellt ska vi acceptera kommunens förslag att vi mot betalning om c:a 50
till 100 kronor per gång, beroende på omfattningen, kollar att säkerhetsutrustning,
bryggor, hopptorn mm är OK samt prickar för detta på en checklista. Allt för minimera
risker. Listan ska inlämnas till kommunen veckovis under högsäsong samt en gång i
månaden under resten av året. Ansvarsfrågan bör utredas vidare.

9.

Biblioteksavtalet. Kommunens bidrag till vårt bibliotek kommer inte att öka i år utan
utgår på samma nivå som tidigare. Däremot kommer vi att få lite mer pengar för
bokinköp. Kommunen ska utreda om möjlighet finns att reparera rampen upp till
biblioteket. Chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen, Evike Sandor, håller i detta.

10.

Simskolan. Avtal bör tecknas med Kajsa Eriksson som är behörig som simlärare. Beslöts
att i år testa en mer koncentrerad undervisning på 2 – 3 veckor med start den 9/7.
Viktigt att denna information blir tillgänglig för så många som möjligt.

11.

Turistbroschyr. SL jobbar med utformningen samt finansieringen av broschyren.
Budget finns på 12 000 konor. Detta avser såväl svensk som engelskt utformad text i
broschyren.

12.

Heli Air Sweden AB, helikopterrundturer. Beslöts att avslå deras förfrågan.

13.

13. Övriga frågor.
 Trafiksituationen. Frågan huruvida husbilar ska ha möjlighet att köra ut till västra
hamnen diskutterades. Enligt uppgift har Västra Hamn föreningen bordlagt denna
fråga. Uppdrogs å NGJ att tala med Vägföreningen om uppsättning av
informationsskylt vid ”Pålssons hörna” som tydliggör att inga ställplatser för
husbilar finns på själva Klädesholmen. Möjligheter till ytterligare parkeringsplatser
utreds löpande av Vägföreningen. Beslöts att sätta upp en ”förbudsskylt” på vägen
(samma plats som vid Samhällets Dag) på påskaftons kväll i samband med
tändningen av ”Vagan”. Allt för att undvika ett trafikkaos liknande årets. NGJ
kommer att skriva till Trafikverket avseende trafiksituationen på Klädesholmen,
främst sommartid.
 Anslagstavlor. Uppdrogs åt SIK att inventera huruvida anslagstavlorna vid
”Pålssons hörna” samt i Stenvik ska bytas ut.
 Swish. Uppdrogs åt PJE att införskaffa Swish till Samhällsföreningen.
 Bänkar. Uppdrogs åt NGJ/GA att inventera samtliga de bänkar som finns runt om i
samhället och om dessa behöver repareras inför årets turistsäsong.

14.

Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 22 maj kl 18:30 på Allaktivitetshuset.

15.

Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Maud Sundqvist, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

