ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 145

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-11-04
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lars-Åke "Tette" Larsson, Lillemor Strömberg,
Anna-Lena Hansson, Björn Aronsson, Björn Sahlin,
Björn Aronsson,

Frånvarande:

Tommy Nilsson, Sebastian Wigmo Magnusson,
Jonas Albinsson

Övriga närvarande:

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

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pia Liedholm, Hela Sverige ska leva besökte mötet och berättade bl a att det ska göras en
Lokal ekonomisk analys (LEA) för Arkösund. Där tar man bl a del av statistik om bygden och
kan ha som underlag för Arkösunds utveckling. I analysen ska alla ha möjlighet att medverka.
Efter information från Pia och utlovat stöd av bl a Coompanion och Coast4us beslutades att
AIF ska leda analysen.
§2

Den föreslagna dagordningen godkändes efter beslut att - pga tidsbrist - bordlägga en
rad punkter.

§3

Föregående protokoll bordlades till nästa möte.

§4

Ekonomi bordlades till nästa möte.

§5

Rapporter;
- Hemsidesgruppen; Margareta rapporterade från senaste arbetsmötet, där rubriker för
hemsidan diskuterades.
- Björn S och Lillemor har lobbat med Karin Jonsson om långtidsparkeringen.

§6

Aktuella bevakningspunkter
- Centrumparkeringen; Beslutades att inte kontakta kommunen ang den avgiftsbelagda
parkeringen utan avvakta, då AIF fått ett antal signaler att enskilda personer
kontaktat kommunen i ärendet.

§7 Höstmöte 17 nov
- Kallelsen är annonserad på Facebook och Anslagstavlan och hemsidan. Lillemor
kommer att skicka kallelse till de medlemmar som meddelat e-postadress
- Förslag till årsavgift inför kommande verksamhetsår; Styrelsen föreslår oförändrad
avgift för kommande verksamhetsår.
- Fastställande av budget för kommande verksamhetsår: Lillemor gör ett
budgetförslag som skickas till AIF:s ledamöter för kännedom.
- Förslag till föreningens mål för kommande verksamhetsår;
- Att genomföra de aktiviteter som är brukligt, dvs valborgsfirande,
midsommarfirande, viskvällar mm.
- Genomföra en lokal ekonomisk analys (LEA)i nära samverkan med boende i
Arkösund.
- Utreda flytt av gymmet till fotbollsplanen från hotellet.
- Vara remissinstans till kommunen i frågor som rör Arkösund.
- Se även stadgar
- Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet och vilka angivits i utsänd dagordning;
- Stadgeändring. Föreslå att styrelsen får i uppdrag att gå igenom och ev uppdatera
stadgarna.
- Verksamhetsplan tas fram under året.
- Inkomna motioner;
- Swimrun Farleden har inkommit med en motion där man vill att AIF ställer sig
bakom förslag att avlysa vissa högtrafikerade vattenområden för loppets
genomförande. AIF föreslår avslag på motionen, och uppmanar arrangörerna att
hitta annan bansträckning genom mindre trafikerade vattenvägar.
- Thomas Pettersson föreslår arvode för AIF:s ledamöter. AIF föreslår avslag på
motionen med hänvisning till stadgarna. Arvode till styrelsen beslutas på årsmöte enl
paragraf 12
-Maria Björk föreslår att AIF ska verka för en hundrastgård i Arkösund. AIF
föreslår avslag, då man inte ser något behov av detta och att kommunen har avslagit
tidigare ansökan
§8

Åtgärdslistan
Bordlades till nästa möte

§9

Övriga frågor:
- Bekräftelse och välkomstbrev när man blivit ny medlem i AIF ska skickas ut.
-

Uppmaning nya medlemmar att ange e-postadress när de betalar medlemsavgiften.

- Påminnelse om utskick av kallelser och protokoll (för kännedom) till AIF:s
ledamöter från möten med kommunen och andra organ där AIF är representerat.

- Fråga har kommit från medlem om uppfräschning av bilderna på bryggvandringen.
Tommy Nilsson brukar kolla detta och samarbetar med Lars Fahlen. Meddelas att
detta ligger med i bryggvandringsprojektet som Norrköpings kommun ansvarar för.
- Baracken städas och röjs just nu och det beräknas få plats fyra förråd till när det blir
klart till årsskiftet. Björn S undersöker vad det skulle kosta att laga taket som läcker
på vissa ställen. Efter det tas ställning till om fler förråd kan hyras ut.
§10 Nästa möte
Nästa möte äger rum söndagen den 2 december 2018 kl 18.00.
§11 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.
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