Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 22 maj 2018, Allaktivitetshuset.

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

1.

Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.

2.

Till justerare valdes SR.

3.

NGJ gick igenom föregående protokoll från 180424. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.

4.

Sillens Dag. Beslöts att NGJ/GA/LB/SR samlas kl 09:00 för att ta fram och sätta upp aktuell
utrustning. Kl 15:00 återställer LB/TS/GA utrustningen. Listan över de som ska ansvara för
de respektive hjulen genomgicks. PJE ansvarar för inköp etc. av choklad. BRA/GA/NGJ
ansvarar för sillen. Lottpriset bestämdes till 10 kr/st. för sillhjulet och 5 kr/st. för
chokladhjulet.

5.

Midsommar i Parken. PJE är huvudansvarig för arrangemanget och Lars Lönnstig
ansvarar för att aktuell utrustning kommer på plats och även att allt ställs tillbaka i
Allaktivitetshuset efter användandet. Entré fastställdes som tidigare till 20 kr/vuxna över
15 år. TH ser till att laga tältduk med tejp.

6.

Samhällets dag. Samtalades om broschyr och dess utdelning. Beslöts att samtliga
styrelseledamöter bakar/köper bröd till brödtombulan. Bröd inlämnas till
Allaktivitetshuset kvällen innan, alltså 6/7.

7.

Toalettfrågan i Västra Hamnen. NGJ informerade om mötet med Janina Liljekvist, vice VD
för på Tjörns Hamnar AB. Hon har lovat att inför nästa säsong se till att det finns en
vattentoalett i Västra hamnen för allmänheten. I sommar kommer det finnas en
Bajamaja. Beslöts att ta upp frågan om fortsatt handläggning i ärendet (inklusive
städning) efter sommaren.

8.

Simskolan. Simskolan startar den 9/7 med inskrivning kl 10:00 och pågår intensivt under
två veckor. En simlärare med assistent kommer finnas på plats. Vid behov kan tiden
förlängas med några dagar. Beslöts att behålla 2017 års priser; 250 kronor för
märkestagning, 350 kr för deltagande i simskolan för de som är skrivna på Tjörn och 500
kr för resterande deltagare.

9.

Ekonomin 2018. NGJ gick övergripande igenom hur föreningens ekonomi är uppbyggd.
Vår likviditet är god.

10.

Övriga frågor.
 Bastuföreningen. Med anledning av att begärt bygglov kommer att kosta c:a 10 280 kr
beslöts att samhällsföreningen lånar räntefritt ut nämnda belopp till bastuföreningen,
samt att dessa pengar återbetalas när bastuföreingen fått bidrag och sponsorpengar
till projektet. Uppdrogs åt NGJ/SIK att upprätta och underteckna en revers. Noterades
att SR inte deltog i beslutet på grund av jäv. Bastuföreningen fortsätter att ordna
finansiering av byggnationen samt bevakar frågan avseende strandskyddet.
 Feriearbete. Under tiden 9/7 till och med 27/7 kommer en feriearbetare att utföra
arbete på ön. Nytt för i år att samhällsföreningen varje vecka ska rapportera att
säkerhetsutrustningen vid badplatsen är intakt. Eventuellt kan denna arbetsuppgift
åläggas feriearbetaen. NGJ/LB/TS har primärt arbetsledaransvaret. Vi ska se om
Linus/affären kan vara behjälpliga vid samordningen av tjänsten. Dvs feriearbetaren
anmäler ankomst samt när denne gåt för dagen till Linus eller annan i affären.
 Vollyboll i parken. Efter förfrågan beslöts att bistå med 2 000 – 3 000 kr för införskaffande av vollybollnät/stolpar. Dock skall först samråd ske med Vägföreningen som
ansvarar för parken. Viktigt att också de som sätter upp nätet tar ner detsamma när
andra grupper behöver tillgång till parken.
 Bänkar. Noterades med glädje att Tommy Mörck håller på att reparera och
iordningställa bänkar som finns uppställda runt om i samhället.

 Badplatsen. En nygammal flytbrygga finns nu på plats i badet. Dessutom en ny brygga
längs berget, på vägen från Allaktivitetshuset till hopptornet. Ny sand kommer i
veckan. Innan simskolan startar skall en 25 meter sträckning mätas upp och bojar
sättas ut. Simläraren ska involveras i var sträckningen ska placeras.
11.

Höstens styrelsemöten planeras till måndagen den 20/8, onsdagen den 26/9, måndagen
den 22/10 samt tisdagen den 18/12, kl 18:30 i Allaktivitetshuset.

12.

Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Sivert Rutgersson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

