ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 130

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-03-05
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Sahlin, Tommy Nilsson, Lars-Åke Larsson, Anna-Lena
Hansson
Frånvarande: Björn Aronsson, Jonas Albinsson, Sebastian Wigmo
Övriga: Göran Larsen, Roland Persson, Margareta Jonsson, Carl-Henrik Jonsson
§1.

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3.

Föregående protokoll gicks igenom.
- möjlighet att ladda elbilar bör finnas vid golfboden. Plats meddelas kommunen,
- Lillmor har kontaktat kommunen om de offentliga toaletterna,
- förslag till arbetsgrupper/undergrupper i AIF arbetas vidare med och tas upp till hösten.

§4.

Bryggvandringen; Pelle Dahllöf arbetar på att få kontakt med kommunen ang
upprustning av bryggvandringen. Bör ligga i AIFs intresse att ta del av hur kontraktet
mellan kommunen och Pelle Dahllöf ser ut. Lars-Åke undersöker.

§5.

Badholmarna:
- Den nya badplattformen och badstegen måste kompletteras med räcken, vilket
kommer att påpekas för kommunen.
- Betr de 37500 som finns att disponera för badholmarna finns olika önskemål.
Räcket vid badholmarnas utsiktsplats behöver stadgas upp och räcket mellan bro 1
och 2 förnyas. Önskemål finns också om flera "pic-nic" bord. Björn S kontaktar
Peter Nydahl för offert. Beträffande badhytt så kommer kommunen troligtvis att
bygga en sådan 2018.

§6.

Årsmötet 25 mars. Pelle Dahllöf, Dennis Aronsson samt Krister Hellström ombedes
närvara vid årsmötet och informera om vad som är aktuellt. Anna-Lena bjuder in.

§7.

Ekonomi. Preliminärt bokslut och balansrapport förelåg. Meddelades att revisorerna
har fått rapporterna.

§8.

Minigolfbanan: Lars-Åke tar fram ett kostnadsförslag att presentera på årsmötet.
Förslaget utgår från renovering av 12 golfbanor.

§9.

Utegym: Lars-Åke jobbar också vidare med förslag till utegym för presentation på
medlemsmötet.
Göran Larsen och Lars-Åke jobbar vidare med att söka sponsorer.

§10. Tommy jobbar med skyltningen vid hamnpiren. Kommunen bör ta fram sk
orienteringskartor till sommaren. Lars-Åke och Anna-Lena undersöker med
kommunen.
§11. Övriga frågor:
- Beslutades stå bakom Kicki Bergerups ansökan om bidrag för verksamhet till de
asylsökande barn som bor på Sköldvik. Ansökan avser bidrag för att köra gokart,
simskola, fotbollsskola och aktivitet med NSS .
- Allmänna mötet den 27 maj. Lillemor undersöker med hotellet vilken tid på dagen som
passar bäst.
- På förekommen anledning bör AIF undersöka vad som gäller om en "fiberkabel" grävs av.
En metalltråd som ska följa med, när man skjuter in fibern och som kan lokalisera trasig
kabel saknas. Carl-Henrik undersöker med IP-Only
- Beslutades ansöka om den årliga bygdepengen om 6000 kronor. Ansökan avser inglasad
anslagstavla för AIF.
-

Det ryktas att kommunen fått fram 10 miljoner att disponera i Arkösund, vilket troligtvis
ska användas till nytt servicehus på campingen samt upprustning av såväl
Nordanskogsbadet som badet vid Sköldvik.

-

Den allmänna städdagen bestämdes till 8 april kl 10.00

- Ur bl a säkerhetsskäl bör belysning på 209:an finnas från Arkösund 1 (busshållplats).
Kontakt bör tas med vägverket.
- Anna-Lena tog upp frågan om översyn av AIFs stadgar. Arbetsgrupp tillsätts för det.
§12. Ordförande avslutade för mötet och tackade de närvarande.
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Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
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