
ARKÖSUNDS    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING    2017-03-25 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Arkösunds intresseförening 25 mars 2017 kl.14.00 
I ”Skärgården”. 
 
Närvarande styrelsen: Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson, 
Lars-Åke Larsson, Jonas Albinsson 
 
1. §  Lillemor Strömberg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 
2. §  Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Lillemor Strömberg och 

Björn Sahlin. 
 
3. §  Fastställande av röstlängd görs om och när det blir aktuellt. 
 
4. §  Dagordningen godkändes. 
 
5. §  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes  

Carl-Henrik Jonsson och Ronald Svanberg. 
 
6. §  Mötet beslutades vara utlyst i behörig ordning. 
 
7. §  Styrelsens handlingar för det senaste räkenskapsåret redovisades. 
 
8. §  Revisionsberättelsen föredrogs. 
 
9. §  Balans- och resultaträkningen fastställdes. 
 
10. §  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
11. §  Ingen vinst att fördela. 
 
12. §  Inga styrelsearvoden utgår. 
 
13. §  Till valberedningen valdes  

Carl-Henrik Jonsson (sammankallande), Henry Andersson samt Jan Jaldeland (suppleant). 
 
14. §  Inkomna motioner: 
 

∙  Beslut om införskaffande av en hjärtstartare till Skärgården togs. 
 
 ∙  Beslut om fortsatt upprustning av minigolfen togs men ska sänkas från 18 hål till 

12 hål.  
 
 ∙  Förslag om att anlägga utegym på 2 platser i samhället presenterades av ”Tette” 

och beslut togs om att börja på det mindre alternativet för att se om intresse finns 
att komplettera. 

 



15. §  Övriga frågor: 
 

∙ Pelle Dahlöf informerade om det fortsatta arbetet på hotellet samt kajen. Översyn 
av bryggvandringen diskuterades och Pelle förklarade kommunens ståndpunkt. 

 
∙  Dennis Aronsson informerade om fortlöpande arbetet med Campingen och 

informerade att intresset för att hyra plats har ökat rejält. 
 

∙         Informationen om Sköldvik utgick då Krister Hellström inte var närvarande. 
 

∙  Information från Alexandra Björk från Team Carbon Sport om tävlingen Farleden 
presenterades. 

 
16. §  Mötet avslutades genom att ordförande tackade bland annat Carl-Henrik för 

kursen angående fiber, Christina Bergenrups engagemang i Sköldviks flyktingbarn, 
Tommy Nilsson angående städdagarna och Lars-Åke för jobbet med golfbanorna. 
Därefter öppnades våffelserveringen. 

 
 
Vid protokollet och våffeljärnet 
 

 
 

Björn Sahlin, sekr    Lillemor Strömberg, ordf 
 
 
 
 
Justeras 
 

 

 

Carl-Henrik Jonsson     Ronald Svanberg 


