Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 19 augusti 2019, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SL.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 190610. Protokollet godkändes och lades
därefter till handlingarna.
4. Uppföljning av sommarens aktiviteter. NGJ lämnade reflektioner från de aktiviteter som
fanns på
a. Sillens dag, Lyckosamt och lönsamt för samtliga inblandade.
b. Midsommar i Parken, dåligt väder. Trots detta över 1 000 besökare. Denna
aktivitet har blivit det mest lönsamma eventet för samhällsföreningen. Behov av
eventuella tak över vissa stånd bör utredas inför nästa års event.
c. Samhällets dag, det var den 48:e gången som detta event genomfördes. Ok med
besökare trots lite sämre väder.
d. Simskolan, väldigt lyckad med intensivutbildning under två veckor. Simlärarna
fungerade väl och skolan hade 36 barn. Utöver detta tog 117 personer
simborgarmärket. Med denna aktivitet kom vi på tredje plats bland simskolorna

på Tjörn. För märkestagning i övrigt krävs att dessa deltagare betalar 250 kronor i
avgift för att få delta och ingå bland simskolans elever. Ett visst bidrag får
simskolan från Tjörns kommun.
e. Feriearbetare som varit anställda av samhällsföreningen under sommaren har
fungerat väl. Kostnaden för denna ”tjänst” delas lika med Klädesholmens
Vägförening.
5. Ekonomisk rapport. PJE presenterade sommarens aktiviteter och vad dessa inbringat i
bruttointäkter. Rapporten godkändes och föreningens ekonomi synes bra.
Samhällsföreningen har c:a 300 medlemmar vilket är mycket positivt. Inför kommande möte
bör frågan utredas om att inbjuda bosatta på Mossholmen till någon form av medlemskap i
Samhällsföreningen.
6. Badstegar. NGJ gick igenom listan över befintliga badstegar rund Klädesholmen/Koholmen
och vem som är ansvarig för dessa. Viktigt att stegarna kommer upp under hösten så att de
inte förstörs. Äganderätten och tillgängligheten till badstege i Hästevik bör utredas.
7. Badplatsen. Mycket har färdigställts under året, vilket bekostats av kommunen. Uppdrogs
åt ordföranden att inlämna ny begäran till kommunen om ytterligare åtgärder. Dessa är
behovet av trädäck under hopptornet, Betongförbättringar av vår ”kajer”, mer ny sand. Inför
kommande år ska flotte och bojar vara på plats senast den 15/6 och upptagna senast den
1/9.
8. Sillmuseet. Under mars 2018 sades vårt hyreskontrakt upp av fastighetsägaren. Utflyttning
ska vara verkställt senast 31 december 2019. Affärsföreningen och Samhällsföreningens
museegrupp (Parterna) har haft flera sammanträden under sommaren. Affärsföreningens
rekommendation är att livsmedelsbutiken Bojen förminskar sin yta i affären med c:a 40%.
Denna yta ska då kunna utnyttjas/hyras av Sillmuseet.
Vad avser att förlägga museet till skolan eller Rödakorslokalen så har dessa alternativ
avslagits.
Parterna har föreslagit att museet flyttar sin utställning till Bojen. Vilken hyresnivå som
museet/samhällsföreningen ska stå för samt tidpunkt för tillträde till lokalen har inte
fastlagts. Affärsföreningen tar på sig det fulla ansvaret för ombyggnad och tillbyggnad av
lokalen. Ett flertal styrelseledamöter yrkade på att stödja museegruppen och dess förslag
samt att ge TS och SIK i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring/Letter of Intent där Parterna
fastlägger vilka principer som ska gälla vid framtagandet av hyresavtalet. Mot detta förslag
yrkade GA avslag, med motiveringen att styrelsen ännu ej vet vilka kostnader som
Samhällsföreningen ikläder sig framgent gentemot affärsföreningen. Därför anser han att vi i
nuläget inte kan ge affärsföreningen klartecken att igångsätta projektet där
Samhällsföreningen är hyresgäst, ”hur vällovligt det än kan tyckas”.

Votering begärdes och genomfördes, varvid ordförande fann att förslaget från de övriga i
styrelsen vann bifall. GA reserverade sig mot beslutet.
9. Rapporter.
f. NGJ informerade om det minnesord som skrivits över Pelle Stavfeldt.
g. NGJ informerade om vilka villkor och priser som gäller vid uthyrning av
Rödakorslokalen. Vi kommer att anlita någon för löpande städning av lokalen.
h. TS informerade om de chikaner som satts upp av Trafikverket.
10. Höstens aktiviteter. SL informerade om att Bio börjar 25/9 klockan 18:30. Eventuellt skall
framtida biovisningar ske i Rödakorslokalen. Frågan tas upp på näste möte.
11. Övriga frågor
 Beslöts att nästa styrelsemöte skall hållas den 1 oktober klockan 18:30.
 SL kontaktar kommunen angående ny ramp till Aktivitetshuset.
 Möte med övriga föreningar på ön angående framtidsfrågor ska hållas i Rödakorslokalen
den 9/11.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Susanne Lönnstig, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

