ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 129

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017‐02‐05
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Sahlin, Björn Aronsson, Tommy Nilsson, Lars‐Åke
Larsson, Anna‐Lena Hansson, Sebastian Wigmo, Jonas Albinsson
Övriga: Göran Larsen, Roland Persson
§1.

Vid Lillemor Strömbergs frånvaro öppnade Björn Sahlin e mötet och hälsade alla
välkomna.

§2.

Dagordningen godkändes.
Finns önskemål om stående "bevakningspunkter" på dagordningen samt mallar för
konstituerande möten, årsmöten, höstmöten mm

§3.

Föregående protokoll gicks igenom
‐ medlemsavgiften är utskickad
‐ möjlighet att ladda elbilar finns
‐ Björn S och Sebastian fortsätter undersöka projektor för filmvisning till skärgården

§4.

Bryggvandringen; förhandlingar med kommunen pågår. Troligtvis behöver stora delar
bytas ut.

§5.

Offentliga toaletter: Ta upp med kommunen att toaletterna vid reningsverket behöver
fräschas upp samt hur man betalar för toalettbesök

§6.

Broarna till badholmarna är besiktade av Jonas, så långt de är klara vid dagens datum.
Bro nr 1 och 3 ser ok ut, men bro nr 2 är inte helt horisontell, vilket syns från
bryggvandringen.

§7.

Badholmarna: Ta upp med kommunen att det behöver röjas vass. Går det att få hjälp
från t ex naturbruksgymnasiet. Kommunen kommer att se till att det blir en spång till
holmarna, samt ny badstege.
Det finns 37500 kr från kommunen att disponera på badholmarna. Diskuterades om
det t ex ska gå till badhytt eller bord och stolar eller något annat lämpligt.

§8.

Golfbanan: Lars‐Åke presenterar förslag till upprustning av golfbanan samt pris för
arbetet och jobbar vidare med förslagen. Hotellet kommer att ta hand om skötseln av
banorna.

§9.

Utegym: Lars‐Åke har tagit in prisuppgifter för utegym, vilket är beroende på hur
många stationer man vill ha. Lars‐Göran och Göran Larsen jobbar med att hitta sponsor
till byggande av gym.

§10. Övriga frågor:
‐ Allmänna mötet bestämdes till 27 maj
‐ Pelle Dahllöf och Dennis Aronsson bjuds in till nästa möte
‐ Kicke Bergerup kvarstår som lotteriansvarig tom 2017. Till 2018 behöver
någon annan ta hand om det uppdraget.
‐ Eldjonglör i stället för fyrverkerier på valborg var ett uppskattat inslag förra året. Björn
undersöker liknande aktivitet för i år.
‐

BJörn S efterlyser tips på vårtalare på valborgsmässoafton.

‐ Vid möte med kommunen bör AIF ta upp att Sköldvik behöver snyggas upp och "tas om
hand",
‐ Campingen är fullbokad 2017 och 5 nya campingstugor ska byggas
‐ Förslag till arbetsgrupper/undergrupper i AIF vilket bör tas upp på medlemsmötet;
Sponsor/bidragsgrupp, Företagar‐/nätverksgrupp, Sport‐ och motionsgrupp,
Aktivitetsgrupp, Barn‐ och ungdomsgrupp.
§11. Tf ordförande tackade för mötet

Vid pennan
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