ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 146

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

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

Frånvarande:

Lillemor Strömberg, Sebastian Wigmo Magnusson,
Björn Aronsson

Övriga närvarande:

Lena Sandberg, Carl-Henrik Jonsson (del av tiden)

§1

Vice ordf Björn Sahlin öppnade mötet.

§2

Lars-Åke "Tette" Larsson förklarade att det var för att styrelsen skulle få en rejäl
genomgång enligt följande text från mail:

"Eftersom vi på vårt senaste styrelsemöte, det sista inför höstmötet, inte fick möjlighet att gå igenom
det ekonomiska nuläget vill jag att du kallar styrelsen och valberedningen till ett extra möte
kommande söndag den elfte november där vi går igenom följande punkter
Resultat och balansräkning, delrapport för januari – oktober.
Investeringsplan för 2019
Budget 2019
Enligt stadgarna är följande en viktig punkt på höstmötet:
12. Fastställande av föreningens budget för kommande verksamhetsår samt föreningens mål för
kommande verksamhetsår.
Hur definierar vi målen på höstmötet? Skall LEA projektet tas upp, i så fall hur?
Allt för att vi ska ha en klar bild av ekonomin inför höstmötet och de nya aktuella medlemmarna i
styrelsen.
Om det finns någon risk att ett nollresultat ej uppnås för 2018 bör styrelsen informeras.
Viktigt att styrelsen är enig och välinformerad om ovanstående viktiga frågor."

Lena Sandberg föredrog prel resultat för 2018 (tiden jan-okt) samt budgetförslag
för 2019 som visade upp att allting var i balans, men att kapital saknades eftersom alla
bidrag ännu inte var utbetalda.

Efter genomgång av budgeten, tillstyrkte styrelsen det förslag som Lillemor tidigare
skickat ut.
§3

Mötet avslutades med en diskussion om styrelsens "inre" arbete och det konstaterades
att mer tid behöver avsättas för att prata om hur styrelsens arbete ska bedrivas. Björn
Sahlin meddelade att han avser att avgå i förtid pga han anser att det finns starka
motsättningar i styrelsen, samt att han inte känner förtroende och stöd i styrelsen. Efter att
valberedningen bett honom att sitta kvar tills efter höstmötet bestämde han att göra så.
§4

Vice ordf avslutade mötet.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Björn Sahlin
vice ordf

