ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 148

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-12-02
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lars-Åke "Tette" Larsson, Lillemor Strömberg,
Anna-Lena Hansson, Björn Sahlin, Jonas Albinsson,
Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist,
Krister Jansson

Frånvarande:

Sebastian Wigmo Magnusson, Dick Petersen,
Björn Aronsson, Mats Surber, Tommy Nilsson,

Övriga närvarande:

Göran Jeppson

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes,

§3

Protokoll nr 145, 146 och 147 godkändes och lades till handlingar

§4

Ekonomi;
Norrköpings kommun har betalat de 150 000 kr om utlovats som bidrag för scenen.
AIF:s kostnad hittills har - tack vare många personers frivilliga arbete - stannat
vid 147 000 kr. Dock kvarstår lite arbete.
Ersättning för grusning av långtidsparkering har också kommit in. Kvarstår gör de
utlovade 20 000 kr för blommor som inte utbetalats ännu pga hög arbetsbelastning i
kommunen.
Saknas gör också en faktura från Patrik Isaksson. Årets kostnader för artisterna har
kunnat hållas ner något i år tack vare att betalningen delats mellan bokningsfirman och
artisterna. På så sätt har det blivit momsbefriat.
Ev tillkommer en utgift för en sista anti-grönbehandling av marknadsbodarna.

§5

Rapporter;
- Från möte om LEA; Anna-Lena rapporterar från möte med Pia Liedholm och Pia
Tingvall om den planerade lokalekonomiska analysen för Arkösund. Representanter
för AIF var Carl-Henrik, Krister, "Tette" och Anna-Lena.

- Hemsidesgruppen; Carl-Henric rapporterar från möte med Anders Lundin om ny
hemsida. Nu jobbar Anders vidare med formatering av hemsidan.
§6

Aktuella bevakningspunkter
- Centrumparkeringen; Konstateras att det råder missnöje med att centrumparkeringen
är avgiftsbelagd vintertid. Konstateras vidare att det finns ett behov av avgiftsfri
pendlarparkering, vilket bör tas upp med kommunen.
- Tennisklubben; Lillemor har träffat representant från tennisklubben och bett dem ta
bort det material som de har i förrådet som tillhör Skärgården.
Mötet beslutar att de ska erbjudas att hyra "huset/boden" vid lekplatsen.
Vid mötet med kommunen den 14 dec bör återigen frågan om Tennisklubbens
skyldighet att hyra ut tennisbanorna till "allmänheten" - enligt deras avtal med
kommunen - tas upp. Kommunen har lovat granska avtalet.
- Kvarngrunden-taket; Frågan om nytt tak tas med kommunen den 14:e dec. Den
gamla ställningen är fortfarande fin och behöver tas omhand. Den går kanske att
använda till något och är en fråga som behöver bevakas.
- Försäljning av affärsrörelsen; Inget nytt att rapportera.

§7 Planerade aktiteter i närtid
- Nyårsglögg i hamnkontoret; Björn S och Lillemor tar hand om nyårsglöggen i
hamnkontoret den 30 december kl 15-17. AIF står för alkoholfri glögg och
pepparkakor.
- Granbränningen; beslutades äga rum den 26 januari kl 15.00. Tommy ska tillfrågas
om han kan ansvara för det - precis som förra året.
§8 Övriga frågor:
- Överlämning av information till nya styrelsen; Lillemor överlämnade ett USBminne med nödvändig information, samt div avtal till nästa ordförande Carl-Henrik
Jonsson
- Björn Sahlin lämnar en skriftlig avsägning av sitt uppdrag som ledamot i AIF fr o m
2018-12-31.
- Möte med Norrköpings kommun den 14 dec. Representerar AIF gör "Tette", Krister
och Anna-Lena.
- Motionsloppet - Swimrun/Farleden blir inte av.
- Göran Jeppson erbjuder sej att vara med i gruppen som - enligt beslut på höstmötet ska göra en översyn av AIF:s stadgar.
- Hans Bergqvist (nyinflyttad i Arkösund) vill starta en företagarförening. Hans är
medlem i AIF och det är önskvärt att han gör det inom ramen för AIF. Jonas
efterlyser ett större engagemang från AIF:s sida beträffande företagare i Arkösund.

- Eftersom det var Lillemors och Björn S:s sista deltagande som ledamöter på AIF
styrelsemöte ställde Carl-Henrik frågan om vilken tillgång AIF har till dem
fortsättningsvis. Båda meddelar att de är villiga att hjälpa till och att också vara
tillgängliga för frågor och vägledning i sådant som fallit inom deras ansvarsområden
tidigare. Björn efterlyser också att flera personer delar på ansvar för olika
aktiviteter.
- Göran Jeppson undrar om AIF kommer att gå vidare med att förvärva Peter
Gagner Geebers vykortssamling. Björn S har pratat med Peter flera gånger och frågat
vad han vill ha betalt för bilderna, men inte fått något konkret svar. Björn har också
rådgjort med Sofia Hammarqvist och också försökt få stadsarkivet att betala bilderna,
vilket inte gått. Då Björn avgår ur AIF, så övertar Carl-Henrik.
Andra som har vykort över Arkösund är bl a Anna-Lena Axelsson. Beträffande
bilderna till bryggvandringen, så har Fahlen dem och det är Tommy N som beställer
nya skyltar när det behövs.
- Jonas tog upp frågan om att flera medlemmar reagerat på att de ser på hemsidan att
AIF anordnat aktiviteter som det inte bjudits in till, t ex städningen av Skärgården
och julgransresning.
Konstateras att AIF behöver definiera vad som är ett "offentligt" arrangemang eller
ett internt, som inte behöver annonseras eller läggas ut på facebook.
Medlemsregistret behöver uppdateras med e-postadresser så att medlemmar kan nås
för information om aktiviteter.
- Jonas tar upp att flera kört på de nya bryggorna vid Beckmansviken och hittills har
några ö-bor tvingats laga sina båtar som körts sönder. Frågan ska tas med kommunen
den 14 dec.
- Carl-Henrik meddelade att Lillemor och Björn kommer att avtackas offentligt på
årsmötet 2019.
§9 Nästa möte
Bestämdes ett arbetsmöte söndagen den 13 januari 2019 kl 10.00.
§10 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.
Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

