Arkösunds Intresseförening Styrelsemöte nr:107
7 februari 2013 i "Skärgården"

Närvarande: Lillemor Strömberg, Ronald Svanberg, Roland Persson, Peter Nydahl samt Björn
Sahlin

1.

Ordförande Lillemor Strömberg förklarade mötet öppnat.

2.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

3.

Styrelsen konstituerade sig:
Ordförande: För Arkösunds Sportklubb Lillemor Strömberg
Sekreterare: För Arkösunds Friluftsteater Christina Bergenrup
Kassör: För förningen Gamla Arkösund Ronald Svanberg
Övriga ledamöter:
För NSS Roland Persson
För Promarina Peter Nydahl
Arkösunds Hotell meddelade att tidsbrist gör att de lämnar sin plats till förfogande.

4.

Ronald Svanberg påpekade att mötesprotokollen behöver göras mer tillgängliga för
allmänheten. Beslutades att protokollen ska ut på föreningens hemsida samt att
medlemsmatrikeln behöver en översyn. Lillemor skickar ut ett korr på denna till registrerade
personer. Samtidigt konstaterades att det är registrerad persons skyldighet att vidarebefordra
till sina medlemmar i respektive förening eller företag och att det är en omöjlighet för AIF att
besluta vem som ska ha kopior inom respektive förening.
Varje medlem i AIF måste se över sin kontakt och svara på matrikel-korrekturet.

5.

Sommarens viskvällar diskuterades och antalet i år blir fem eftersom det är femårsjubileum.
Datum samt artister meddelas inom kort på facebook, hemsida samt allmänna mötet i vår.
Beslut togs om att kunna använda AIF:s kapital som bank eftersom alla bidrag samt
förlustgarantier betalas ut i efterskott. Beslutades att dagen efter genomförd viskväll ska
frivilliga entrén överräckas till Ronald Svanberg så att insättning på bank kan ske snarast.

6.

Diskussion om ansökan för invigning av Östgötadagarna utmynnade i att styrelsen inte
kommer att ansöka p.g.a. för lite aktiviteter i samhället i början på september.

7.

Minigolfen togs upp igen och Ronald Svanberg åtog sig att undersöka möjlighet att göra
banorna i betong för att minimera framtida underhåll. Lillemor Strömberg kollar upp
eventuella bidragsmöjligheter med Östsam. Återkommer nästa möte.

8.

Roland Persson meddelade NSS:s agenda för kommande säsong där mera info finns på
www.nss.nu framöver.

9.

Kommande MEX-möte diskuterades och punkter skrevs ned av ordförande.

10.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och god semla.

Vid pennan

Justeras

Björn Sahlin

Lillemor Strömberg

