Arkösunds Intresseförening

Höstmöte

i ”Skärgården” 2016-11-06
Närvarande:
Styrelse: Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson, Göran Larsén samt Kicki
Bergenrup.
Övriga medlemmar: Lars-Åke Larsson, Jan Waldeck, Greta o Carl-Henrik Jonsson, Lena
Sandberg, Jan Jaldeland samt Kerstin o Börje Wahlqvist.

§ 1. Lillemor Strömberg öppnade mötet.
§ 2. Till ordförande resp. sekreterare för dagens möte valdes Lillemor Strömberg och
Christina Bergenrup
§ 3. Bestämdes att röstlängden skulle fastställas vid behov.
§ 4. Dagordningen godkändes.
§ 5. Att justera protokollet valdes Margaretha och Carl-Henrik Jonsson.
§ 6. Höstmötet utlyst i behörig ordning.
§ 7. Bestämdes att styrelsen fortfarande ska bestå av 7 ledamöter.
§ 8. Val l av styrelseledamöter och suppleant: Omval av Lillemor Strömberg . Nyval av
Anna-Lena Hansson, Lars-Åke Larsson, Sebastian Magnusson Wigmo. Suppleant Jonas
Albinsson samtliga valda på 2år. Sittande Björn Aronsson, Björn Sahlin och Tommy
Nilsson (samtliga 3 har 1 år kvar)
§ 9. Val av revisorer och suppleant. Alf Carlsson valdes på 2 år. Höra med Agne Hulterstam
Om han kan gå in som ordinarie istället för att vara suppleant och söka en ny
suppleant.
§ 10. Årsavgiften 100:- person, 200:- för familj och 500:- för företag.
§ 11. Föreningen förvaltar de pengar som finns. (Går plus minus noll). Föreningens mål år
Utveckla Arkösund.
§ 12. Lena Sandberg redogjorde för ekonomin. Kaffe och lottförsäljning en vinst på 34 000:Golfbanan gav ett underskott på 27 000:- . Viskvällarna kommer att ge ett plus, när
pengarna rån Region Östergötland kommer. Ca 15 000:- av integrationspengarna åter
till kommunen.

Kommenterad [bb1]:

§ 13. Övriga frågor:










Nya styrelsen lägger upp nya verksamhetsmål
Nya medlemmar ERA bostadsmäklarna, Åbergs Åkeri, Arkö kajak
Badholmarna och reparationen av broarna diskuterades. En toalett och
omklädningshytt önskas – ta in kostnadsförslag på en tryckledning till kajen.
Veronica Höjer ansvarar för områden utanför stadskärnan och är vår kontakt.
Förslag på att styrelsen utser en grupp som arbetar fram idéer och våra visioner med
anknytning till översiktsplanen för landsbygden.
Lillemor kollar med tekniska ang. att gräva ner en slang för att dra el till belysning och
gran.
Björn tar kontakt med Tony Leo.
Föreningen köper in en julgransbelysning.
Ljusstakar eller julstjärnor i Skärgården och i bodarna.
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