Arkösunds intresseförening

Protokoll 122

Styrelsemöte i Arkösunds Intresseförening 2016-05-01
Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg (ASK), Björn Sahlin (Sahlins
Fastigheter), Peter Nydahl (Promarina), Tommy Nilsson (ASK), Roland Persson (NSS),
Christina Bergenrup (AFT)
Övriga: Henry o Ann-Charlotte Andersson, Anna-Lena Hansson, Lars-Åke Larsson och Jan
Jaldeland

1. §

Ordförande L Strömberg öppnade mötet

2. §

Dagordningen godkändes

3. §

Genomgång av föregående protokoll (121)
Mötet med MEx
Pengar till bron är avsatta, finns ingen nu som kan åta sig reparationen
Jobbar på att sätta upp telefonnummer vid sopstationen.
Finns inga pengar till turistinformation.
Klart med Lena Sandberg (ang. AIF:s konton)
Golfbanorna klara men ej målning av boden. Björn hör om Benny har lust att
måla. Björn köper gul färg. Gråbo sköter golfen från 1 juni. Vuxen 40:- Barn 20:Nummerskyltarna till banorna är klara. Utelamporna fungerar inte.
AIF tar 20% av intäkterna till underhåll.
Vikbolandsbroschyren, annonser för teater och viskvällar är inskickade, likaså till
Lilla Tidningen
Valborg fungerade bra. Positivt med elddanserskan.
Trädbeskärningen klar. Ett träd lutar mycket vid långtidsparkeringen.
Vem sköter gräsklippningen runt golfboden och på Kvarnberget?
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4. §

Jan och Eva Jaldeland varit i kontakt med Polstjärnan, som kan tänka sig bidra
med 10- 20 000 för aktiviteter för de asylboende. .

5. §

Officiell öppning av campingen 8 maj.

6. §

AIF-ASK begärt utträde ur Gymnastikförbundet

7. §

Sportklubbens försäkringar uppsagda. Hangar och bodar ingår i AIF:s.

8. §

Olika arbetsgrupper måste bildas , vilka ansvarar för olika områden.

9. §

Nästa möte med MEx är den 11 maj. Ta upp frågan ”Skärgården.”
Privatpersoner kontra föreningar – företag ang. verksamhet i huset.

10. §

Medlemmar i AIF är för närvarande 34 företag och 145privatpersoner.

11. §

Kultur och Fritid vill göra något för att göra ytterområdena mer attraktiva.
Det finns pengar att söka. – Översyn av Badholmarna är det något vi kan söka
pengar för?

12. §

Eftersom ProMarina har lagt ner sin verksamhet i Arkösund och lämnat AIF
adjungerar styrelsen Peter Nydahl att sitta kvar till höstmötet, dock utan
rösträtt.
AIF:s styrelse
Lillemor Strömberg, ordförande, privatperson
Björn Sahlin, Kassör, Sahlin fastigheter
Christina Bregenrup, sekreterare, Arkösunds friluftsteater
Björn Aronsson, vice ordförande, Aspöja byalag
Peter Nydahl, ProMarina, adjungerad tom höstmötet
Roland Persson, NSS
Tommy Nilsson, privatpersson

Vid datorn

Justeras

Christina Bergenrup (sekr)

Lillemor Strömberg (ordf)

