ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 142

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-06-03
Närvarande styrelsemedlemmar:

Björn Sahlin, Lars-Åke "Tette" Larsson, Lillemor
Strömberg, Anna-Lena Hansson, Björn Aronsson,
Tommy Nilsson tom kl 18

Frånvarande:

Sebastian Magnusson Wigmo, Jonas Albinsson

Övriga närvarande:

Roland Persson, Margareta Sjögren-Jonsson,
Carl-Henrik Jonsson, Göran Larsén

§1 Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Pia Liedholm, Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva besöker AIF och berättar om
sitt projekt och sin roll i organisationen.
Efter att AIF beskrivit för Pia vad Hela Sverige Ska Leva skulle kunna stötta AIF med
så var vi överens om att det handlar om "demokratifrågor", som också är ett uppdrag för
Hela Sverige Ska Leva.
AIF har god kontakt med politiker och för en konstruktiv dialog med dem. Ofta fattas
dock beslut och utlovas åtgärder för Arkösund, men där upplevelsen är att det verkar
uppstå ett glapp mellan beslutsfattare och utförare då besluten ibland aldrig blir verkställda och/eller att det tar orimligt lång tid blir utförda först efter en rad påminnelser.
Vi kom också överens med Pia att hon ska fundera på hur hon kan stötta AIF och
återkommer med förslag och punkter för en ev träff med ortsbor efter sommaren.
§4

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter nedanstående
kommentarer och justeringar:
- Fortfarande oklart vem som har ansvar för att underhålla bryggvandringen
- Golfbanorna är iordningställda och div material är bortkört från golfboden. Samma
avtal med Mats i "gula huset" som förra året och grupp finns som sköter golfbanor
och blommor i sommar.
- Toaletterna vid vattenverket är rustade och klara men inte öppnade. Oklart vem som
ska städa dem.

- Scenen på Kvarnberget invigs den 5 juni kl 18.30, då Kulturskolan Vikbolandet
kommer hit. Därefter fortsatt renovering.
- Badstege beställd till flotten utanför badholmarna
§5

Ekonomi; Inget nytt

§6

Rapporter;
- Hemsidan. "Hemsidesgruppen" har träffat Anders "Ludde" Lundin och haft en
första dialog om ny hemsida och utseende av densamma. Infomaterialet som ska
sättas upp i samhället på olika ställen håller på att uppdateras och färdigställas.

§7

Aktuella frågor/bevakningspunkter
- Detaljplaneringen av Arkösunds centrum.
Tette föreslår att vi sätter upp ett antal bilder om planeringsprocessen på väggen av
golfboden mot Världens Ändevägen, och hänger upp en "brevlåda" att stoppa förslag
i. Där bör också anslås telefonnummer till personer i "detaljplaneringsgruppen", som
man kan kontakta för frågor eller synpunkter.
- Midsommarfirandet.
Jonas, Pia, Böna, Farida och Stefan är klara. Lillemor, Håkan och Anna tar kaffet,
Kicki B tar lotterna, Tommy tar fiskdammen. Nytt rör till stången ska finnas på plats
till midsommar.
- Banderoll vid infarten till Arkösund
På befintlig banderoll att hänga upp i kröken finns endast information om
Arkösundsdagen. Beslutades att inte beställa någon ny att hänga upp.
- Bemanning av kaffeboden vid teaterföreställningar
Bemanning av personal till kaffeboden är beroende av teaterföreställningens längd.
Lillemor återkommer om det behövs personal.
- Arkösunds tennisförening är - enligt avtal - skyldig att sedan 2010 - ställa banor till
förfogande för allmänheten. Lillemor har dialog med Oskar Lundeberg och kommer
att föreslå att uthyrning till allmänheten ev kan ske genom hamnkontoret och
Pelle Dahllöf.
- Lillemor affischerar om det allmänna mötet 9 juni.
- Ungdomsverksamhet i huset "skärgården".
Tette har pratat med Jim Carlsson om att Jim ska samla ihop lite föräldrar för att
försöka skapa en grupp som AIF kan träffa i höst för att se hur man kan ge
förutsättningar för att upplåta huset "skärgården" för ungdomar.

§8

Åtgärdslistan
Åtgärdslistan bordlades till nästa möte som är i september.

§9

Övriga frågor:
- Tre skyltar i samhället som vippar och blåser i vinden, med information som inte
sköts bör tas bort.

- Skyltarna på kajen om skärgårdslinjen bör fräschas upp och snyggas till.
- Kontakta tennisklubben och meddela att de måste hyra ett förråd i baracken i skogen
och flytta de saker som står i huset "skärgårdens" förråd.
- AIF är inte skattepliktiga och skyldiga att registrera moms, då 90 - 95 % av
intäkterna är till allmännyttig verksamhet.
- Det är återigen skräpigt och ser ovårdat ut vid Wissionshuset
- Numera finns en färgskrivare i huset "skärgården" som tillhör AIF
- AIF måste sätta sig in i vad GDPR ev betyder för AIF som förening. Björn S har
varit på information om åtager sig att tillsammans med Lillemor undersöka vad det
innebär.
§10 Nästa möte äger rum söndagen den 2 september 2018 kl 18.00.
§11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.
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