ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 140

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-04-08
Närvarande styrelsemedlemmar:

Björn Sahlin, Tommy Nilsson, Lars-Åke "Tette"
Larsson, Lillemor Strömberg, Jonas Albinsson
Anna-Lena Hansson

Frånvarande:

Sebastian Magnusson Wigmo, Björn Aronsson,
Tommy Nilsson

Övriga närvarande:

Krister Jansson, Roland Persson

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter nedanstående
kommentarer:
- Eldjonglör är engagerad till valborg.
- Saknas återkoppling från Gagner Geeber ang pris för vykortssamlingen.
- Lillemor har ansökt om 2018 års bygdepeng för ändamålet att köpa en projektor till
huset Skärgården.
- Beträffande scenen på Kvarnberget, så är hantverkare anlitad. Jonas erbjuder sej vara
behjälplig om det behövs, för att arbetet ska vara klarttill den 5 juni, då musikskolan
ska ha avslutning där.

§4

Ekonomi; Inget nytt

§5

Rapporter; Ett antal nya medlemmar noterades efter årsmötet i mars.

§6

Aktuella frågor/bevakningspunkter
- Detaljplaneringen av Arkösunds centrum.
Ett stort antal personer besökte årsmötet och visade intresse för detaljplaneringen.
- Bryggvandringen;
Karin Jonsson (Nrkp kommun) har varit i kontakt med Lillemor ang bryggvandringen och vad som gäller där.

- Valborg;
Lillemor beställer 100 facklor.
- Midsommarfirandet.
AIF har tackat nej till erbjudande om trollkarl på midsommar, då det inte passar in i
det tradionella midsommarfirandet.
- Städdagen 14 april
Säckar till ris och skräp är beställt av Tommy.
§7

Kommande aktiviteter
- Lillemor, Björn och Tette kommer att ha möte med kommunen i slutet av april. På
agendan då är parkeringen, bryggvandringen, att diken behöver rensas vid bl a
golfbanan och att staketet vid det gamla restaurangberget behöver åtgärdas. Likaså
behövs en ny vimpel till restaurangberget samt blommor för utsmyckning.

§8

Övriga frågor:
- Beslutades att köpa in en färg-laser-skrivare för A4-format och med
kopieringsfunktion. Uppdrogs till Björn S att undersöka utbudet.
- Sebastian har svårt att hinna vara aktiv i att få fram en ny hemsida. Beslutades att be
Carl-Henrik o Margareta Jonsson att överta " bollen". Anna-Lena och Roland
erbjuder sej att vara behjälpliga med innehållet. Björn S och Sebastian medverkar i
mån av tid.
- "Välkommen till Arkösunds-banderollen" som ska hänga i kröken vid infarten till
Arkösund kommer upp till Valborg.
-

Sand kommer att behöva köpas in till golfbanan.

- Bodarna är smutsiga och behöver tvättas. Jonas A undersöker med Mats Johansson
om han kan tvätta fasaden, sopa av taken och ev måla det vita.
- Beslutades förlägga det allmänna mötets till den 9 juni kl 10-11. Lillemor
undersöker om det är ok att vara på hotellet.
§9 Åtgärdslistan gicks igenom.
§10 Nästa möte äger rum söndagen den 6 maj 2018 kl 18.00.
§11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

