ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 143

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-09-03
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lars-Åke "Tette" Larsson, Lillemor Strömberg,
Anna-Lena Hansson, Tommy Nilsson

Frånvarande:

Jonas Albinsson, Björn Sahlin, Björn Aronsson,
Sebastian Magnusson Wigmo

Övriga närvarande:

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

§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 och justeringar:
- Pia Lidholm från Hela Sverige Ska Leva kommer till dialogdagen om Arkösunds
utveckling den 8 sept och är med hela dagen

§4

Ekonomi; Revisor Lena Sandberg redogjorde för det ekonomiska läget efter sommaren.
I dagsläget saknas vissa utlovade ersättningar från kommunen, bl a kompensation för
grusning av långtidsparkeringen samt iordningställande av scenen på Kvarnberget.
Mötet beslutade bjuda de som varit behjälpliga till AIF i sommar med bl a
midsommarfirande, skötsel av golfbana, vattning av blommor, service i kaffebod mm,
på mat på Strandgrillen. Beslutet gäller även ev "respektive". Dryck ingår inte.
Styrelsen uppmanas fundera på ev riktlinjer för vilka som ska bjudas fortsättningsvis.
Hur mycket ska man t ex ha medverkat i "arbete" för AIF.

§5

Rapporter från sommaren som gått;
- Golfbanan har gått mycket bra - tack vare god uppslutning när det gäller skötsel av
densamma - och intäkterna har ökat från förra året. Finns förslag att köpa in en
sladdlös lövblås till nästa sommar.
- Viskvällana har haft stor publik och varit succé.
- Teatern, ingen rapport.

- Midsommarfirandet var trevligt som vanligt, trots att en av sommarens fåtaliga
regnskurar kom just då. Då upptäcktes att det behövs mera tält/skydd till nästa
år.
- Detaljplaneringsgruppen, Tette och Carl-Henrik redovisar detaljplaneringsgruppens
arbete så här långt. Sammanställda förslag från Arkösundsbor kommer att
överlämnas till kommunen den 8 sept samt sändas till styrelsen.
§6

Aktuellt efter sommaren
- Stegen och en planka på badflotten är utbytt. Anton Dahllöf kommer att besikta
kedjan till flotten och också ta in densamma för ytterligare reparation. Tommy N
håller i detta, liksom borttagande av ev skräp (trafikskylt) i vattnet vid badstegen.

§7

Aktuella frågor/bevakningspunkter
- Parkeringen och långtidsparkeringen; Styrelsen beslutar att det behövs
P-förbudsskyltar vid fotbollsplanen, då flera parkerat sina bilar där under sommaren även då det inte varit event. Bättre skyltning - från 209:an - behövs till långtidsparkeringen. Konstateras också att det står ett antal båtkärror uppställda där.
- Vid regn uppstår stor vattensamling på 209:an vid golfbanan. vilket troligtvis beror
på stopp i en trumma. Tas upp med kommunen.
- Uthyrning av tennisbanorna; Styrelsen har fått flera signaler på att det varit svårt att
boka tennisbana i sommar, trots att tennisföreningen sedan 2010 - enligt kontrakt - är
skyldig att "på ett enkelt sätt hyra ut tennisbanorna" även till personer som inte är
medlemmar i tennisklubben. Det har varit många som efterfrågat möjlighet att spela
tennis. Tennisklubben måste lösa detta till 2019.
- Sopstationen; Minst två restauranger verkar sakna egen sophantering och tömmer
sina sopor i containrarna, vilket resulterar i att de ganska snart blir överfulla.
- PEMA har åtgärdat brister i bryggvandringen under sommaren och även "säkrat"
räcket på gamla restaurangberget.
- Vandringsleden är fortfarande inte återställd efter skogsavverkningen. Anna-Lena
kollar med kommunen hur/när de tänker återställa den.
- Offentliga toaletter verkar ha fungerat bra i sommar.
- Färdigställande av scenen fortsätter. Beslutades att köpa in tjänsten att lägga nytt
tak. Beslutades även att köpa en ny ljudbod om det ryms inom budgetramen för
upprustningen av scenen.
Beslutades om rökförbud i samband med viskvällarna och att köpa in cementrör som
fylls med sand, att fimpa i.
- För att folk ska slippa åka till returpunkten med ris kan Björn Sahlin tänka sig att
ansvara för att bränna ris där valborgsmässobrasan brukar vara, 2 ggr per år.

- Taket på kvarngrunden har blåst sönder i år och måste tas ner. Uppdrogs till Lillemor
att undersöka möjligheten till en permanent lösning till tak och be något företag att
räkna på detta.
- Projektor; Sebastian har köpt in en projektor till Skärgården. Finns på plats och
fungerar
- Hemsidan; Anders Lundin har lämnat ett nytt förslag på layout, för ny hemsida - att
titta närmare på. Konstateras att föreningen behöver en informationsansvarig.
§8

Dialogmöte med kommunen 8 sept 2018
Ingela Grankvist från kommunen håller i projektet om detaljplanering av Arkösund och
tar med några kollegor från planeringsavdelningen. Det handlar om utvecklingen av allt
kring Arkösund från Arkö ner till Mem. Informationen är uppdelad till tre tillfällen;
kl 10.15, 11.30 och kl 13.00. Förbereds för 60 personer totalt.
Vid visualiseringsbordet kommer de att utgå från nuläget och hur starten börjar med
planeringsavdelningen. AIF kommer att vara behjälpliga med fika. Tette, Margareta och
Lillemor bakar. Vi ses ca 09.30.....

§9

Arkösund 125 år, år 2020.
Styrelsen uppmanas att fundera på om det ska firas på något sätt.

§10 Höstmöte
Datum för höstmöte bestäms vid styrelsemöte i oktober. I samband med annonsering
av mötesdatum bör information om inlämnande av motioner ges.
§11 Övriga frågor:
- Anna-Lena påminner om att stadgarna bör ses över samt att det ska tas fram en
verksamhetsplan för AIF. Göran Gabrielsson kan vara behjälplig med uppdatering av
stadgar. Lillemor återkommer med datum.
Uppdrogs till styrelsen att ta fram en budget för nästkommande år samt ha regelbunden avstämning av densamma vid AIF:s styrelsemöten.
- Brev har inkommit från medlem med förslag att styrelsemedlemmar i AIF ska erhålla
arvode för styrelsearbete samt i förekommande fall reseersättning.
Enligt dagordning till årsmöte punkt 12 så fattar årsmötet beslut om
kostnadsersättning till styrelseledamöter och revisorer för avslutat verksamhetsår.
Förslagsställaren uppmanas därför att skriva en motion till årsmötet.
- Lotteriansvarig; Kicki Bergenrup har tidigare aviserat att hon inte vill ha ansvaret
för lotterna längre.
Förslag har inkommit att Britt Nilsson tar över ansvaret för lotteriverksamheten och
hon har accepterat.
- På förekommen anledning meddelar styrelsen att när man har med egna verktyg/
maskiner för att hjälpa AIF, så har man eget ansvar för de saker man har med sig och
ersättning för ev skada utgår inte.

- Städdag hösten 2018; Tommy återkommer med förslag på datum.
Kommunen bör uppmärksammas på att röja sly runt kvarngrunden och vid den sk
tomten vid parkeringen vid Nordanskog. Om det inte ska byggas på den tomten, så
bör den iordningsställas till parkering, för att bl a slippa parkering i backen upp till
Bergbrantsvägen.
- Städa/slänga/sortera material i Skärgården sker den 21 oktober kl 09.30. Anna-Lena,
Tommy och Lillemor anmäler sej. Lena S kollar upp vad som ev måste arkiveras av
tidigare Sportklubbshandlingar.
- Ungdomsverksamhet i skärgården; Jim Carlsson uppmanas återkomma med idéer
- Herrgympan börjar 4 sept
- Handlingsbussen startar nästa vecka v 36
- Kopiator: AIF har en ny kopiator. Beslutades att AIF ska vara behjälpliga - mot en
kostnad - om andra föreningar eller evenemang önskar dra några enstaka kopior.
§12 Åtgärdslistan
Åtgärdslistan bordlades till nästa möte.
§13 Nästa möte
Nästa möte äger rum söndagen den 7 oktober 2018 kl 18.00 (Anna-Lena anmäler
förhinder)
§14 Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

