Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 26 september 2018, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes PJE.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 180820. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Skolan. NGJ presenterade de brev som skickats till Tjörns kommun samt även inbjudan
till de olika politiska partierna att träffa företrädare från samhällsföreningen, onsdagen
den 3/10. Samhällsföreningen representeras vid detta tillfälle av NGJ/SL/GA/SIK.
5. Arbetsgrupp. Om vi erhåller positiva signaler från företrädare för de politiska partierna
samt aktuella tjänstemän inom kommunen ska det utses en arbetsgrupp som ska ta fram
ett beslutsunderlag till samhällsföreningen. NGJ vädjade till ledamöterna att fundera på
vilka personer och kompetenser som bör ingå i denna arbetsgrupp. Gruppen ska även se
över frågan om vilken organisationsmodell som är mest lämplig för drift av det framtida
Allaktivitetshuset innehållande bland annat muséum och bibliotek. Beslöts att ta beslut i
frågan vid nästa styrelsemöte.

6. Trafikfrågor. Vid nästa styrelsemöte den 22/10 kommer vi att möta en representant från
trafikpolisen för att få deras syn på trafikproblematiken på Klädesholmen. Vägföreningen
är inbjuden till detta möte.
7. Cykelställ. NGJ och GA ser över vilka möjligheter det finns att placera ett cykelställ vid
vändplanen. Frågan bör samordnas med Vägföreningen.
8. Biblioteket. NGJ presenterade förslag till nytt biblioteksavtal. Med anledning av att det
kan bli förändringar avseende bibliotekets placering bör detta framgå i avtalet. Ska det
vara ett 3 årsavtal så bör avtalet enbart avse nuvarande lokal på Strandgatan 1. Av
avtalsförslaget framgår att nuvarande ramp ska skrotas. Dock konstaterades vikten av att
ha en fungerande ramp. Vi får återkomma till hur detta ska lösas.
9. Hemsidan. Eventuellt bör vårt nuvarande verktyg för produktion av hemsida
uppgraderas/bytas. Ansvariga för hemsidan är NGJ/VSJ/GA. Ansvariga för vårt Facebook
konto är PJE/TH. Viktigt att vi har en väl fungerande digital plattform eftersom så många
av samhällsföreningens medlemmar inte är åretruntboende på ön.

13. Övriga frågor.
 Badplatsen. NGJ/GA har inspekterat badplatsen och tagit bilder på det som bör
åtgärdas. Informationen/bilderna ska skickas till berörd person på kommunen. Dock
viktigt att ett ”brädgolv” byggs under hopptornet eftersom det förekommit olyckor
då personer ramlat på denna plats. Även viktigt att framtida sand får rätt kvalité.
 Nyinflyttade. Uppdrogs åt ordförande att besöka nyinflyttade fastighetsägare och
presentera samhällsföreningen och överlämna en välkomstgåva.
 Handikappramp. Viktigt att befintlig handikappramp vid allaktivitetshuset blir lagad
alternativt utbytt samt att nuvarande hissanordning till rampen plockas bort.
 Nätverksträff. Uppdrogs åt MS att representera samhällsföreningen på den träff som
kommunen har kallat till den 17/10.
 Filmkväll. Höstens andra filmkväll blir torsdagen den 18/10 kl 18:30 i biblioteket.
Filmen är ”Ted – för kärlekens skull”. Efter filmen bjuds på fika. Kostnaden för entré
är 20 kronor.
 Föredrag. Den 11/10 kommer Håkan Johnson tala över ämnet ”Växter och djur på
Klädesholmen”. Plats är biblioteket och tiden är 18:30.
 Anslagstavlan. Beslöts att NGJ ansvarar för att justerade protokoll sätts upp på
anslagstavlan vid affären.
 Röda Korset. NGJ informerade om att Röda Korset har sin ”kretskamp” i biblioteket
den 17/10 på kvällen. Allmänheten är välkommen att besöka tillfället.
14. Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 22/10, kl 18:30 på Allaktivitetshuset.

15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Paula Johansson Everall, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

