Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 5 februari 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes VSJ.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 181217. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Biblioteksrampen. NGJ informerade om att det behövs bygglov för uppförande av ny
ramp till biblioteket som är en offentlig lokal. Kommunens nyanställda fastighetstrateg
kommer ut för att se på behoven på plats. TH pappa är villig att färdigställa en ny ramp
när aktuella handlingar finns framme.
5. Skolprojektet. Planerat besök i skolan av intresserade är nu genomfört. Slutsats blev
skiftande. 600 m2 är en stor yta. Källaren och vinden skapar inga optimala lösningar av
våra behov. Hiss måste byggas, troligtvis inomhus. Fastighetens underhåll är kraftigt
eftersatt. En upprustning har uppskattats till c:a 20 000 kronor/m2. Huruvida det går att
få en ekonomisk bärkraft för våra framtida behov återstår att utreda.

6. Rapport från Trafikgruppen. TS redogjorde från det möte som han och Sven Johansson
haft med sju representanter från Trafikverket. Vårt förslag till lösning med en chikan vid
entrén till Klädesholmen accepterades av Trafikverket. Verket var även villiga att stå för
kostnaden. TS fortsätter arbetet med att få fram ett protokoll som utvisar de
gemensamma besluten samt att dessa också kommer att genomföras.

7. Bygglovsansökan. Samhällsföreningen har fått en förfrågan, som remissinstans, avseende
att skolan måste få ett tillfälligt bygglov eftersom den ska hyras ut som
byggbod/värmestuga till en entreprenör. Beslöts att NGJ formulerar ett svar till
kommunen.
8. Workshop. Beslöts att följande personer ska ingå i en grupp som ska inventera de behov
etc. som behövs för lokalisering av museum och bibliotek;
 Tomas Sandsjö, samhällsföreningen, sammankallande
 Sivert Rutgersson, -” Sven-Inge Karlsson, -” Kerstin Björn, arkitekt
 Frank Holvik, projektplanerare
 Sigge Olausson, byggnadskompetens
 Susanne Lönnstig, biblioteksgruppen
 Gunilla Lundström, -” Carin Mörck, museegruppen
 Greta Sandahl, -” Inger Johansson, -”-

9. Motioner. NGJ konstaterade att några motioner till årsmötet inte har kommit in.
10. Förslag till Verksamhetsberättelse. Den av NGJ framlagda förslaget till
verksamhetsberättelse godkändes.
11. Bokslut. PJE presenterade ett preliminärt bokslut för år 2018. Föreningens intäkter blev
242 tkr medan kostnader stannade på 192 tkr. Detta ger ett överskott på 50 tkr att
jämföras med föregående årsvinst på 19 tkr.
12. Dagordning årsmöte. Genomgick dagordning, kallelse etc. för publicering på hemsidan
samt på vår anslagstavla. Beslöts också att SL/MS/MO samt Lena P delar ut aktuella
handlingar i brevlådorna.

13. Fullmakt. Beslöts att NGJ/GA/PJE har rätt att underteckna en bidragsansökan till Leader
Södra Bohuslän.

13. Övriga frågor.
 Feriearbetare. Beslöts att även i år anlita en av kommunen utsedd feriearbetare. Ett
krav har vi dock, vi ska i fortsättningen själva utse den person som kan bli aktuell
(ungdomar mantalsskrivna på Tjörn 15 – 16 år gamla).
 Årsmötet. SL har beställt tårtor för 60 personer. Styrelsen träffas kl 14 för att
iordningsställa lokalen inför årsmötet.
 Bidrag. Viktigt att gruppen som arbetar med ”skolprojektet” också beaktar
möjligheter till bidrag. Dessa kan vara Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen, Thordén stiftelsen m.fl.
 Röda Korslokalen. NGJ meddelade att Klädesholmens Röda Korskrets beslutat att
röda kors lokalen ska genom gåva överlåtas på samhällsföreningen. Någon måste i
fortsättningen se över hur byggnaden lämpligen ska hyras ut etc.
 Revers. Uppdrogs åt NGJ/SIK att upprätta en revers som utvisar de 10 000 kronor
som samhällsföreningen har lånat ut till bastuföreningen.
 Nya aktiviteter på biblioteket. Den 4/4 kommer personal från biblioteket i Skärhamn
och informerar om nya böcker mm. den 15/6 kommer Viveca Lärn ock berättar om
sitt författarskap.
14. Nästa styrelsemöte, dvs det konstituerande styrelsemötet, äger rum efter det ordinarie
årsmötet, lördagen den 23 februari i Församlingshemmet, kl 15:00. Ordförande uppmanar
att så många som möjligt av den nya styrelsen ska närvara på mötet.
15. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Viveka Scherman Johansson, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

