ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 131

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-04-02
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Sahlin, Tommy Nilsson, Anna-Lena Hansson, Björn
Aronsson, Lillemor Strömberg
Frånvarande: Lars-Åke Larsson, Jonas Albinsson, Sebastian Wigmo
Övriga närvarande: 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.
- Anslagstavla med belysning - som föreningen kan disponera för information - har
kommit. Den kommer att sättas upp vid "golfboden" vid hotellet.

§4.

Bryggvandringen
- Pelle Dahllöf arbetar med bryggvandringen och meddelar att om kommunen ska
fräscha upp den, så kommer de att höja arrendet för bryggorna.
Beslutades att byta fem trasiga skyltar och därefter skicka räkning till kommunen.

§5.

Badholmarna
- På städdagen den 8 april bör vi inspektera om det behövs räcke vid badholmarnas
nya plattform. Vi bör också se vad AIF förmår röja vid bl a barnbadplatsen.

§6.

§7.

Ekonomi

- AIF har 179 betalande medlemmar vid dagens datum. Ca 30 personer har inte betalat och
kommer att påminnas.

Minigolfbanan och utegym,
- Offerter förelåg för upprustning av minigolfbanan (73 250:-) samt uppbyggnad av
utegym (150 238:-) med två "stationer". Styrelsen kommer att verkställa beslut som togs vid årsmötet den 25 mars 2017- om fortsatt arbete.
- Tommy jobbar vidare med skyltning "välkommen till Arkösund" på hamnpiren.
Styrelsen förordar en skylt med samma typsnitt som övrig Arkösunds-skyltning nere
på kajen. Skylten kommer att belysas med solcells-spotlights.

§8.

- Informations- och orienteringsskyltar; Carl-Henrik och Margareta har visade en
prototyp för sk info-kiosk. Uppdrogs till Margareta och Carl-Henrik att arbeta vidare
med förslaget och undersöka vem som kan åta sej fortsatt arbete.

§9.

Övriga frågor:
- AIF bör ta fram ett eget typsnitt och en egen logotype.
- Göran Larsén undersöker med NSS webbredaktör, om han kan tänka sej göra en ny

hemsida för AIF.

-

Kommunen har lovat de boende vid nybygget vid Nordanskog att verka för en extra
busshållplats vid Hällmarksvägens mynning mot 209:an.

- Beslutades att be Lars-Åke att - när han forskar efter andra arrendekontrakt intresse för
AIF - även försöka få del i kontraktet mellan Sköldvik och Krister Hellström
- Björn undrar om Team Carbon Sports tillstånd för anordnande av swimruntävlingen och
speciellt med tanke på simningen mellan Fredrik Hellans båtupptag och Arkö, en sträcka
som är starkt trafikerad med båtar. Alexandra Björk är kontaktperson för Team Carbon
sport.
- Lillemor söker fortsatt kontakt med Malin på hotellet till den 27 maj (allmänna mötet).
- Nästa möte går vi igenom åtgärdslistan.
- Valborg i Arkösund; ljudanläggning finns. Björn försöker få samma eldshow, som förra året.
- Beslutades utse en grupp om Lars-Åke, Lillemor och Anna-Lena att arbeta med föreningens
verksamhetsplan samt översyn av stadgarna. Målet är att vara klara till 2018. Undersöka
om även Göran Gabrielsson kan vara behjälplig med stadgarna.
§10. Ordförande avslutade för mötet och tackade de närvarande.
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