ARKÖSUNDS
INTRESSEFÖRENING

HÖSTMÖTESPROTOKOLL
2018-11-17

Protokoll fört vid höstmöte i Arkösunds intresseförening
Tidpunkt:

2018-11-17

Plats:

Huset skärgården, Arkösund

Närvarande från
styrelsen

Lars-Åke Larsson, Tommy Nilsson, Björn Sahlin, Lillemor Stömberg,
Anna-Lena Hansson, Jonas Albinsson

Övriga
närvarande:

Dick Petersén, Christer Falk, Göran Jeppson, Carl Muhrbeck,
Marie Björnholdt, Thomas Andersson, Gunnar Pettersson, Lars Lundin
Ronald Svanberg, Birgitta Svanberg, Anne-Charlotte Andersson,
Dan Bocian, Pernilla Granqvist, Anders Granqvist, Roland Persson,
Elisabet Folkerman, Carl-Henrik Jonsson, Margareta Sjögren, Bert Löf,
Christina Bergenrup, Bertil Bergenrup, Tommy Nilsson, Mars Surber,
Maria Björk, Tommy Johansson, Gunnel Johansson, Thomas Ljung,
Anna Söderholm, Marita Hulterstam, Barbro Söderholm, Christer
Asplund, Britt-Marie Asplund, Wiveca Böös, Pia Albinsson,

1§ Lillemor Strömberg hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2§ Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Lillemor Strömberg och
Anna-Lena Hansson
3§ Fastställande av röstlängd görs om det behövs.
4§ Dagordningen godkändes.
§5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Göran Jeppson, och Thomas
Andersson.
6§ Höstmötet beslutades vara utlyst i behörig ordning.
7§ Valberedningens ordförande Göran Larsen föredrog valberedningens arbete och
konstaterade att styrelsen - enligt stadgarna ska bestå av minst fem ordinarie
ledamöter och tre suppleanter. Stadgarna säger ingenting om max antal ledamöter.
Valberedningen har haft som mål att säkra kompetensen i styrelsen och följa den
inriktning som stadgarna säger, men konstaterar att den tyvärr misslyckats med att få
in fler kvinnliga ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår att den nya styrelsen
from 1 jan 2019 ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

8§ Val av styrelseledamöter och suppleanter from 2019-01-01.
Ordinarie:
ledamöter:

Lars-Åke Larsson
Anna-Lena Hansson
Jonas Albinsson
Carl-Henrik Jonsson
Anders Granqvist

omval
omval
nyval
nyval
nyval

(Övriga ledamöter
ordinarie):

Björn Aronsson
Björn Sahlin
Tommy Nilsson

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

Suppleanter
nummerordning:

Dick Petersen
Mats Surber
Krister Jansson

nyval
nyval
nyval

2 år
2 år
2 år
1 år
2 år

2 år
1 år
2 år

(Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör).
9§

Val av revisorer och suppleant
Ordinarie revisorer:
Alf Carlsson
Agne Hulterstam
(Övriga revisorer
suppleanter):

1 år kvar
omval 2 år

Ronald Svanberg
nyval 1 år
Margareta Sjögren- omval 2 år
Jonsson

10§ Val av andra ombud.
Beslutades att styrelsen inom sig utser vilka som ska representera AIF i olika
externa grupper och att adjungera lämpliga personer när behov uppstår.
11§ Beslutades om oförändrad årsavgift om 100 kr/person, 200 kr/familj och
500 kr/företag.
12§ Föreningen förvaltar de pengar som finns (går plus minus noll). Föreningens mål är att
utveckla Arkösund.
13§ Lillemor Strömberg presenterade förslag till budget för 2019, vilken är något
nedskriven mot 2018. Om föreningen genomför det som är tänkt och planerat kommer
inkomsterna att uppgå till ca 111 000 kr. Utgifter består bl a av arrrenden och
försäkringar och beräknas uppgå till ca 87 000 kr. Prel budget visar på ett litet
överskott för 2019.
Viskvällarna är separerade från budgeten, då de "lever" på bidrag och sponsorer och
omfattar ca 280 000 kr. Målet med viskvällarna är att de ska gå plus-minus 0 och ses
som en marknadsföring av Arkösund.

Föreningens ändamål och syfte framgår av AIF stadgar;
" Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Syftet med föreningen är att fylla allmännyttiga ändamål såsom:
- Verka för bevarande och utvecklingen av en levande bygd, kust och skärgård samt turism, i
linje med nationella och regionala program
- Verka för att fler arbetstillfällen skapas
- Verka för att samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer fungerar och utvecklas på
ett positivt sätt
- Att föra de boende- och företags talan gentemot kommunen, myndigheter och organisationer
rörande lokala frågor
- Att vara remissinstans i frågor som rör föreningens ändamål
- Att informera och föra en dialog med de boende och företag i frågor som ovan uppräknats.
Föreningen skall också verka för att anordna evenemang som t.ex. idrottsevenemang,
viskvällar, majbrasa, midsommarfirande, etc, i syfte att väcka och underhålla intresset för
Arkösund. Föreningen skall söka sådana bidrag som föreningen är berättigad till och som
gagnar ändamålet med föreningen och samhället Arkösund."

14§ Tre motioner fanns till behandling.
1. Swimrun/Farleden har inkommit med en motion där man vill att AIF ställer sig
bakom deras begäran att hos bl a Länsstyrelsen och polisen avlysa vissa
högtrafikerade vattenområden för loppets genomförande.
Styrelsen föreslår avslag på motionen, då man inte vill uppmuntra till att personer
ska vistas där många båtar trafikerar vatten och där det kan finnas risk för olyckor.
AIF uppmuntrar dock loppets genomförande och uppmanar arrangörerna att hitta
annan bansträckning genom mindre trafikerade vattenvägar.
Höstmötet tillstyrkte AIFs förslag att avslå motionen.
2. Thomas Pettersson föreslår i en motion att AIF:s styrelseledamöter ska arvoderas
och - vid behov - erhålla reseersättning.
Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till att det enligt AIFs
stadgars dagordning för årsmötet är en punkt i § 12, där det står följande
"Beslut om kostnadsersättning till styrelseledamöter och revisorer för avslutat
verksamhetsår."
Höstmötet tillstyrkte AIF:s förslag att avslå motionen.
3. Maria Björk har inkommit med en motion där hon föreslår att AIF ska verka för att
att kommunen ska bygga en hundrastgård.
AIF föreslår avslag på motionen, då man inte ser något behov av detta och att
kommunen tidigare avslagit en liknande ansökan. AIF konstaterar att det finns
möjlighet att använda huset Skärgårdens inhägnade yta som informell
hundrastgård, under förutsättning att den hålls i "gott skick".

Höstmötet tillstyrkte AIF:s förslag att avslå motionen.
15§ Ärenden hänskjutna till höstmötet.
- Styrelsen ser ett behov av en översyn av AIF:s stadgar och bad höstmötet om
uppdraget och att redovisa ett ev nytt förslag vid årsmötet 2019
16§ Inga övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet och vilka angivits i utsänd
dagordning förelåg.
17§ Följande övriga frågor behandlades.
- Då affärs- och pubrörelsen finns utlagd till försäljning på Blocket ställdes frågan om
AIF:s roll och agerande. Det är kommunen som äger den aktuella fastigheten och
Lillemor Strömberg har varit i kontakt med kommunen ang försäljningen och
kommunen återkommer när de har mer information.
- Fråga ställdes om det ska gallras och iordningsställas mer i skogen vid vandringsleden. Anna-Lena Hansson läste upp svar från kommunen där man meddelar att
området är iordningsställt och att det tyvärr ser lite risigt ut första åren efter en
gallring och att det tar några år för markfloran att hämta sig och att många arter
kommer att gynnas av mer solljus.
18§. Ordförande Lillemor Strömberg avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
___________________________
Anna-Lena Hansson, sekr

___________________________
Lillemor Strömberg, ordf
Justeras

___________________________
Göran Jeppson

___________________________
Thomas Andersson

