
 

 

ARKÖSUNDS    HÖSTMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING  2017-11-05 
 
 
 
Protokoll fört vid höstmöte i Arkösunds intresseförening  
 
Tidpunkt:   2017-11-05 
 
Plats:  Huset skärgården, Arkösund 
 
Närvarande från  Sebastian Magnusson Wigmo , Lars-Åke Larsson, Tommy Nilsson,  
styrelsen:  Björn Sahlin, Lillemor Stömberg, Anna-Lena Hansson, Jonas Albinsson 
 
Övriga  Roland Persson, Birgitta Swanberg, Krister Jansson, Jan Jaldeland, 
närvarande: Ronald Swanberg,  Barbro Söderholm, Carl-Henric Jonsson, Marita 
  Hulterstam, Christina Bergenrup,  
 
 
  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 Christina Bergenrup och Krister 
 Jansson.   
 
  6§ Höstmötet beslutades vara utlyst i behörig ordning. 
 
  7§ Bestämdes att styrelsen fortfarande ska bestå av 7 st ledamöter och 1 suppleant 
 
  8§   Val av styrelseledamöter och suppleanter from 2018-01-01. 
 Ordinarie ledamöter:  Björn Aronsson omval 2 år 
   Björn Sahlin omval  2 år 
   Tommy Nilsson      omval 2 år 
  
 (Övriga ledamöter Lillemor Strömberg 1 år kvar 
 ordinarie:  Lars-Åke Larsson 1 år kvar 
   Anna-Lena Hansson  1 år kvar 
   Sebastian Magnusson- 
   Wigmo  1 år kvar 
 Suppleant:  Jonas Albinsson 1 år kvar) 
 

 



 

 

 9§  Val av revisorer och suppleant 
 Ordinarie revisorer: Alf Carlsson omval 2år 
 
 (Övriga revisorer 
 Ordinarie  Agne Hulterstam 1 år kvar   
 Suppleanter:  Margareta Sjögren- 1 år kvar 
   Jonsson  
 
10§ Val av andra ombud. 
 Beslutades att styrelsen inom sej utser vilka som ska representera AIF i olika  
 externa grupper och att adjungera lämpliga personer när behov uppstår.  
 
 Valberedningen meddelade att Henry Andersson avsagt sej valberedningen inför nästa 
 års val och behöver därför ersättas vid årsmötet 2018. 
 
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 redogjorde för ekonomin; Följande vinster redovisades: 
 Kaffeförsäljning 27 896:-, lotterier 12544:-, facklor 550:-, fiskdamm 1126:-,  
 mInigolf 27717:-, bodarna 16850:-, viskvällarna gav en vinst på 24946:-.   
 
 Kostnaden för utegymet har uppgått till 182 377:- 
 
 Planerad kostnad finns om 73 000:- för att jämna till och så gräs på marken vid 
 Kvarnberget så att sittytan blir större vid teater- och viskvällar.  Bidrag om 40 000 kr 
 är sökt från en stiftelse. 
 
 AIF har ansökt om medel för att bygga om scenen på Kvarnberget, till en kostnad 
 av ca 200 000 kr. Ombyggnaden kommer att vara klar till sommaren 2018 om medel 
 beviljas.  
 
 AIF har idag 220 privatpersoner som medlemmar och ca 38 företag. Föreningens mål 
 är de som finns på hemsidan.  
 
14§ Inga inkomna motioner fanns till behandling.   
 
15§ Inga ärenden fanns hänskjutna till höstmötet. 
 
16§  Inga övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet och vilka angivits i utsänd 
  dagordning förelåg. 
 
 
 



 

 

17§  Följande övriga frågor behandlades. 
 - Förslag framfördes  
  - om frivillig parkeringsavgift när fotbollsplanen används som  
   parkeringsplats vid vis- och teaterkvällar, 
 
  - att kommunen byter ut befintliga papperskorgar mot täta sådana, så att fåglar 
   inte kan plocka skräp ur dem, 
 
  - att bjuda in olika "utvecklare" (skärgårdsutvecklare, glesbyggdsutvecklare mfl) till 
   det allmänna mötet 2018, 
 
  - att anslå på AIFs anslagstavlor vilka ledamöter som sitter i styrelsen och vilka 
   som representerar AIF i olika externa grupper, 
 
  - att hitta en bättre tid för höstmötet än en söndagkväll, så att även fritidsboende i 
   Arkösund ges möjlighet att delta i mötet.  Föreslogs t ex lördagen  i v 44 (höst-
   lovet) kl 10.00, 
 
  - att kallelser till möten ska annonseras i alla media som AIF har till sitt förfogande. 
   Förelogs också att ta fram en kommunikationsplan med förslag hur kallelser till 
   olika möten ska ske, 
 
  - att göra "reklam" för AIF och medlemskap när många är i rörelse, t ex valborg 
   och midsommar, 
 
 - Fråga ställdes om "trädäcket" på Kvarnberget och om möjligheten att använda det. 
  Christina Bergerup är koordinator och håller ihop ev bokningar. Förelåg förslag att 
  "utlåning" ska vara gratis för AIF-medlemmar och önskan om frivillig avgift för icke-
  medlemmar.   
 
18§.  Ordförande Lillemor Strömberg avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
 
___________________________  ___________________________ 
Anna-Lena Hansson, sekr   Lillemor Strömberg, ordf  
  
                      Justeras 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Christina Bergenrup    Krister Jansson 
 


