ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 135

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-10-01

Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Jonas Albinsson, Lars-Åke
"Tette"Larsson
Frånvarande: Anna-Lena Hansson, Björn Aronsson, Sebastian Wigmo, Tommy Nilsson
Övriga närvarande: C-H Jonsson, Margareta Jonsson, Ronald Swanberg, Birgitta Swanberg, Lena
Sandberg
§1. Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2. Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3. Föregående protokoll bordlades.
§4. Ekonomi:
Lena Sandberg och ordförande presenterade siffror på viskvällar, minigolf, kaffebodar och
konstaterade att en bra sommar genomförts.
§5. Åtgärdslistan bordlades till nästa möte.
§6. Beslut om att ny lövblås införskaffas till minigolfen.
§7. Utegymmet behöver inkluderas i försäkringen.
§8. Hemsidan: Förslag från Ludde har inkommit och bör tas med på nästa möte.
§9. Elen på minigolfen bör ses över. Förslag på elmätare på alla bodar diskuterades. Arkö Kajak tar
sin el från oss och bör debiteras.
§10. Förslag på uthyres-lappar på marknadsbodarna presenterades vid vakanser.
§11. Förslag på större gran och bättre belysning presenterades av paret Jonsson. Beslutades att en
”gran-grupp” skulle bildas och att C-H. Jonsson tar kontakt med kommunen om blomsterbidraget kan
inkludera en gran, samt kontakta Tommy Nilsson angående granfästet.

§12. Tette presenterade info om Skärgårdsrådet som han besökte och vad som diskuterades där.
Som info kan nämnas att Karin Jonsson, Norrköpings kommun, gör vad hon kan för att hjälpa oss med
utvecklingen av Arkösund
§13. Beslut om ett höstmöte togs söndag 5/11 kl. 17 innan ordinarie styrelsemöte. Valberedningen
meddelade att ett förslag på ny styrelse finns och överskickas till ordförande.
§14. Motion om nya soptunnor inlämnades av Ronald Svanberg. Beslut om att ta upp detta vid nästa
kommunmöte togs.
§15. Vidare diskussioner om renovering av badholmarna fördes. Tette har nu tagit över Henry
Anderssons utredning. Inga beslut togs.
§16. Fråga om renovering av marknadsbodar framlades, men inga beslut togs
§17. Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.

Notering!
Flera beslut bordlades då styrelsen inte var beslutsmässig

Vid pennan

Justeras

Björn Sahlin

Lillemor Strömberg

