Protokoll fört vid Klädesholmen Samhällsförenings styrelsemöte tisdagen den 12 november 2019
Närvarande:

Tomas Sandsjö TS
Nils Gunnar Johansson ordf NGJ
Carin Mörck CK
Paula Johansson Everall PJE
Gösta Andersson GA
Susanne Lönnstig SL
Maud Sundqvist (tom punkt Västarvet) MS
Tobias Hålldén TH

Frånvarande:

Lars Björn
Sven-Inge Karlsson
Emelie Rutgersson
Marianne Olsson
Sivert Rutgersson

1

NGJ öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2

Till sekreterare valdes SL

3

Till justerare valdes TH

4

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna med nedanstående kommentarer:
– Sillmuseet måste rita in en handikappanpassad toalett
– Hyresavtal samt affärsavtal mellan de olika parterna är under arbete
– Seafood kommer att bidra med material ed till Sillmuseet, enl. Per -Aste o Lars L
– Klart med flytt av arkiv och forskning till PK
– Kommunen har svarat ang. skolan. Kommunen kallar till möte i december.
– Trafikverket har tagit bort trafikhindret på Strandgatan. TS kollar varför, samt
jobbar vidare med Trafikverket ang. förbättring av skyltar, ev. andra väghinder.
Mätningen i maj 2018 visade på ca 850 bilar per dag under lågsäsong
– Ljusskylten vid Myggenäs skall användas för annonsering om Jul på Klädesholmen
– 30 nov kl. 1730 extra medlemsmöte i Affärsföreningen, Röda Korslokalen
– 30 nov kl. 1800 Betel bjuder in till gröt, gemenskap och sång
– 7 dec vernissage på biblioteket, tid kl 13-17
– 7 dec julbasar Röda korset kl 15-17
– 27 nov bio, Green Book
– Inga bidrag från Leader till bastun i år

5

Framtidsdagen
Nästa stormöte den 1 feb föreslås att bjuda in politiker. Det mötet bör prioritera HUR vi
löser de olika frågeställningarna. Fem prioriterade områden identifierades:
Boendemiljö, Samhällsaktiviteter, Samhällsfunktioner, Turism och Trafik. Till nästa
styrelsemöte, 11 dec, skall vi fokusera på Boendemiljö samt trafik.

6

Flytt av Sillmuseet, praktisk hjälp 30 nov - Lars L fixar släpkärra och kör till Heås,
behövs fler som kan bära. Inger J samordnar.

7

Västarvet, projektpengar
Björn Olsen, Västarvet, har varit här. Satsningen på att flytta Sillmuseet till affären
ligger helt rätt i deras tänk, ref ”Maritim service och besöksnäring”. NGJ skickar in
ansökan.

8

Upprustning badplatsen
NGJ har kontakt med Erik Larsson på kommunen. Kajerna bör rustas upp, samt säkra
bultar mm vid hopptornet, ev lite extra sand. Lekplatserna hanteras av Vägföreningen.

9

Jul på Holmen, praktisk hjälp
Lars L kan köra bord mm från KIF-huset, men även här behövs bärhjälp. NGJ kontaktar
några. Ingela Wastegård sammankallande i Jul på Holmen.

10

Revidering av stadgar
Mossholmen bör ha möjlighet att bli medlemmar i Samhällsföreningen. NGJ formulerar
ett förslag på stadgeändring.

11

Motioner
Gymmet i KIF-huset - NGJ skriver ett svar som tas upp på årsmötet
Laddstolpar - NGJ skriver ett svar som tas upp på årsmötet

12

Sammanträdestider
11 dec kl. 1800 - Boendemiljö samt trafik
29 jan kl. 1830 - ordinarie styrelsemöte, förbereda årsmötet
29 feb kl. 1500 - årsmöte i Församlingshemmet, styrelsen träffas kl. 1400 för
förberedelser. NGJ bokar lokalen, SL beställer tårta mm.

13

Information
Skrivelse till kommunen - GA har varit i kontakt med politiker och fått besked om ett
kommande möte i december för att diskutera skolan. Representanter från politiken,
tjänstemän samt TBAB bör delta.
Boende i skolan - Integrationsenheten har placerat en familj i förskolans lokaler, oklart
om de bor kvar. NGJ kollar

14

Övriga frågor
En begäran om kraftig elkabel till Hakes gamla magasin har framställts till
Vägföreningen, varför diskussion om vem är ägaren och vad skall lokalen användas till
har uppkommit. NGJ har fått uppgift om att det blir någon form av filmstudio om
angränsande verksamhet.

15

NGJ avslutade mötet

Klädesholmen 2019-11-12

Sekreterare
Susanne Lönnstig

Justerare
Tobias Hålldén

Ordförande
Nils Gunnar Johansson

