Klädesholmens Samhällsförening styrelsemöte
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 6 april 2021, Sillens hus.

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

1. Mötesordförande NGJ förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes SL.
3. NGJ gick igenom föregående protokoll från 2020-09-08. Följande noterades;
Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Skolfastigheten. GA redogjorde för ett möte som hållits med Magne Hallberg (TBAB) och
Daniel Rutgersson (Tjörns kommun) angående skolfastigheten. Q-märkningen på fastigheten
gäller. Uppdrogs åt TBAB att återkomma med ett förslag på hur skolfastigheten ska kunna
byggas om till hyresrätter.
5. Översiktsplan. NGJ redogjorde för kontakter som tagits med Karin Löfgren (Tjörns
kommun) avseende ”Översiktsplan för närliggande havsområden”. Förslag medger
byggnation av vindkraftverk på ”Marstrandsberget” väster om Pater Noster.
Samhällsföreningen beslutade att lämna sitt godkännande till planen, eftersom förslaget
område ligger långt ut i havet och utom synhåll från Klädesholmen.

6. Städdag. Beslöts att årets städdag blir lördagen den 15/5. Strandstädning är det som gäller
(inte insamling av privata sopor). NGJ beställer två containers (placering EFS o Levin) samt
sopsäckar. SL och LB är ”städgeneraler”.
7. Sommaraktiviteter. Sillens dag (blir som föregående år digital), midsommar i parken och
samhällets dag ställs in. Simskola blir vecka 29 och 30. Priser för deltagande är detsamma
som föregående år, 350:- för folkbokförda på Tjörn och 500 kronor för övriga.
8. Biblioteket och Sillmuseet. Biblioteket öppnar lördagen den 10/4 och har öppet lördagar
mellan 14 – 16 och tisdagar mellan 10 – 12. Sillmuseet är stängt tillsvidare.
9. Ordförandebeslut mellan 200908 och dagens datum.
• Skadereglering med Ellevio efter följder av Ellevios elskador på och i Rödakorslokalen
innebärande inköp och montering av ny värmepump samt diverse elarbeten och
armaturer. Skaderegleringen innebar att Ellevio endast gjorde nedskrivning med 10%
avseende värmepumpen. Samhällsföreningen yrkade även ersättning för bortfall av
hyresintäkter. Totalt innebar regleringen att vår kostnad endast uppgick till c:a 1 000
kronor.
• Nödvändigt underhållsarbete av taket på Rödakorsfastigheten uppgick till 16 800
kronor.
• Inköp av badstege till Hjälmen. Kostnad 7 375 kronor.
• Sedvanlig framställan till Tjörns kommun avseende underhållsarbete vid badstranden
på Koholmen (kaj samt väg från parken ned till badstranden).
• Anställning av feriearbetare till sommarsäsongen i samarbete med Tjörns kommun.
• Anställning av simlärare och simlärare assistent till årets simskola för veckorna 29 och
30.
• Ansökt och erhållit projektstöd från Kulturutveckling i Väst (Västarvet). Totalt har vi
erhållit 75 000 kronor. Medlen avser att täcka kostnader för marknadsföring av
Klädesholmen och Sillens hus. Medlen ska även användas för framtagande och
utveckling samt utrustning för en ny digital plattform.
• Ansökt om bidrag från Islandsfiskarnas förening.
10. Marknadsföringsåtgärder. En grupp finns, under ledning av Lars Lönnstig, som ser över
våra behov av marknadsföringsinsatser i framtiden.
11. Motioner. Inga motioner har inkommit inför årsmötet.
12. Verksamhetsberättelse. NGJ redogjorde för den av honom framställda
Verksamhetsberättelsen avseende verksamhetsåret 2020. Beslöt att godkänna berättelsen.
13. Årsredovisning. Styrelsen godkände upprättat förslag till årsredovisning för
verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen tas upp för fastställande på kommande årsmöte.

14. Årsmötet. Beslöt att godkänna framtaget förslag till dagordning för årsmötet samt att
distribuera denna i samband med kallelsen till mötet. Uppdrogs åt GA att ordna med
högtalare till mötet. Årsmötet kommer att hållas lördagen den24 april klockan 15:00 utanför
församlingshemmet.
15. Övriga frågor.
• SL informerade om att biokvällar är tänkta att starta i slutet av augusti.
• Den 21/4 har Bastuföreningen möte med Leader avseende ansökan om bidrag för
byggnation av bastun.
• PÅ vattentornet har det byggts en ny mast för bl.a. mobiltäckning. Viss oro finns hos
grannar för strålningsrisker. Frågan kommer att utredas.
• Inge Klevemar har inkommit med en skrivelse avseende byggnation av vindskydd för
fågelskådning på Skaboholmen i närheten av C Hake staty. Klevemar anser att Tjörn
kommuns beslut att bevilja bygglov är olämpligt. Samhällsföreningens styrelse har
tidigare haft uppe frågan för behandling. Vid styrelsemöte 190610 (§1) framgår att
styrelsen inte yttrat sig över begärt bygglov. Styrelsen yttrar sig principiellt aldrig om
bygglovsärenden från enskild person. Ärendet har även behandlats vid styrelsemöte
200908 (§11) där Håkan Jonsson begärde att Samhällsföreningen skulle ta ansvar för den
framtida skötseln av vindskyddet. Styrelsen avslog denna begäran.
16. Ordförande avslutade mötet.

/Nils Gunnar Johansson, mötesordförande/

/Susanne Lönnstig, justerare/

/Sven-Inge Karlsson, sekreterare/

