Klädesholmens Samhällsförening styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 8 september 2020, Allaktivitetshuset.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes CM.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 2020-05-12. Följande noterades;
• Vi har tecknat ett Sponsoravtal med Tjörns Sparbank. Avtalet sträcker sig över tre år
och ger museet ett totalt bidrag på 60 000 kronor
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Ordförandebeslut under vår och sommar 2020.
• Med anledning av pågående pandemi har det inte förekommit några styrelsemöten
vilket krävts att ordförande fattat nedanstående beslut vilka nu styrelsen godkänner
retroaktivt.
• Sponsoravtal med Tjörns Sparbank. Avtalet är undertecknat och de första 20 000
kronorna till museet har kommit.
• Skyltar till Sillens Hus. Skyltar har köpts in och fästs upp på fasadväggen till Sillens
Hus. Dessa har bekostats genom bidraget från ”Förvaltningen för kulturarvet”
(Västarvet).

•
•

Marknadsföringsbidrag. NGJ har ansökt om bidrag för marknadsföring hos Västarvet.
Badstegar. Inköp har gjorts av mindre badstege till befintlig flytbrygga vid badplatsen.
Dessutom har en ny badstege beställts till Hjälmen.

5. Ekonomi. PJE redovisade föreningens ekonomi, som är bra och i balans. För närvarande
har 315 personer/hushåll tecknat medlemskap för år 2020.
6. Biblioteket. Öppettider är tillsvidare tisdagar och lördagar mellan 14 och 16. Inga
biokvällar planeras så länge pandemin fortsätter. Likaså kommer biblioteket inte heller ha
några utställningar, tillsvidare.
7. Detaljplaner. Beslöts att kalla kommunens ansvariga tjänstemän för detaljplanerna, södra
och norra Koholmen, och dessutom ansvarig politiker i Samhällsbyggnadsnämnden till ett
möte med samhällsföreningens styrelse i oktober månad.
8. Översiktsplan. Med anledning av kommunens översyn av översiktsplanen bör vi utreda om
det finns önskemål från andra samhällsföreningar i vårt närområde för ett gemensamt
ställningstagande om sydvästra Tjörns behov/önskningar/visioner inför framtiden.
9. Museet. Uppdrogs åt NGJ att
• utreda om det finns möjlighet att få bidrag från Boverket för förbättrande åtgärder
för funktionshindrade, till exempel handikapptoalett i Sillens Hus.
• tala med affärsföreningen om hur städning av kund- och handikapptoaletten ska ske.
• se över samarbetsavtalet med affärsföreningen. Dags i höst för den årliga översynen
av avtalet.
• Museet kommer tillsvidare ha öppet på lördagar mellan 13 -16.
• Museegruppen kommer att lansera ett årskort som ger innehavaren fri entré till
museet under ett år.
10. Studiecirkel. Beslöts att ställa oss positiva till Lars Lönnstigs begäran om att starta en
studiecirkel som ska ge de närvarande bättre kunskap om Klädesholmens historia. I första
hand ska utbildningen vända sig till de som vill vara värdar/värdinnor på museet. NGJ
utreder vem som kan vara moderator/sammanhållande av studiecirkeln. Bra om träffarna
kan belysa olika perspektiv av vår historia via olika föredragshållare. Troligtvis kommer vi
också att kunna få bidrag från Vuxenskolan baserat på antal deltagare.
11. Vindskydd. Beslöts att säga nej till att samhällsföreningen ställer sig som huvudman för
byggnation och framtida ansvar av vindskydd för fågelskådning på Skaboholmen.
12. Övriga frågor:
• Beslöts att avvakta med Trafik – Framtidsfrågor tillsvidare.

12. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Carin Mörck, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

