
 

 

ARKÖSUNDS   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING  2019-03-23 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Arkösunds intresseförening (AIF) 
 
Tidpunkt:   2019-03-23 
 
Plats:  Huset skärgården, Arkösund 
 
Närvarande från  Carl-Henrik Jonsson, Lars-Åke "Tette" Larsson, Tommy Nilsson,  
styrelsen: Björn Aronsson, Mats Surber, Krister Jansson, Anders Granqvist,  
  Anna-Lena Hansson 
 
Övriga närvarande: Ett 50-tal medlemmar och övriga boende i Arkösund 
 
  1 § Carl-Henrik Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
  2 §  Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Carl-Henrik Jonsson och 
 Anna-Lena Hansson. 
 
  3 §  Fastställande av röstlängd görs om och när det blir aktuellt. 
 
  4 § Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
  5 §  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Per Lundblad och Lars Lundin. 
 
  6 §  Mötet beslutades vara utlyst i behörig ordning.  
 
  7 § Styrelsens handlingar för det senaste räkenskapsåret redovisades. Den som önskar få 
 del av handlingarna kan beställa en kopia via e-post 
 
  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 valberedning för 2019 valdes Göran Larsén (sammankallande),  Ann Andersson 
 och Gunilla Fredriksson.  Ingen suppleant valdes. 
 
14 § Inga ärenden av styrelsen hänskjutna till årsmötet förelåg.  
 
15 § Inga övriga ärenden förelåg för beslut. 
 
16 §  Övriga frågor:  
 Ordförande redovisade vad som gjorts under 2018;  
 - en utökning av "Långtidsparkeringen" har påbörjats,  
 - kommunikation med kommunen om ny detaljplan, 
 - blomplantering bl a vid golfbanan och runt bodarna, 
 - valborgs- och midsommarfirande, 
 - musikkvällar med artister som Svenne Rubin, Thomas di Leva,  
  Py Beckman/ Janne Bark samt Patrik Isaksson, 
 - fotbollsskola under ledning av Kent Hellström, 
 - upprustning av teaterscen, 
 - renovering och målning av marknadsbodarna, 
 - minigolfbanan och blomvattning sköttes av frivilliga.  
 
Lillemor Strömberg och Björn Sahlin - som avgått ur styrelsen efter mångårigt förtjänstfullt 
arbete - avtackades med musikcheck och blommor  
 
Ordföranden berättade om planerade aktiviteter och projekt 2019 
Aktiviteter 
- 13 april städdag, 
- 24 april Arkösundsgruppen (repr för AIF, campingen, sjöräddningen, näringsidkarna, 
 hotellet m fl) träffar kommunen,  
- 27 april Öppet hus i huset Skärgården, där kommunen bjuder in och berättar om hur 
 långt man kommit med detaljplaneringen.   
- 30 april Valborgsmässofirande, 
- 21 juni midsommarfirande, 
- 10, 17, 24, 31 juli viskvällar. 
  
Projekt  
- Kommunen avser att byta alla bryggor, sätta upp y-bommar samt göra ett nytt fast tak på 

kvarngrunden.  
- Undersöka möjligheter till elbilsladdning vid golfboden. 
- Stort behov av upprustning av Badholmarna och uppförande av enkla omklädningshytter 

finns. Projektet kan finansieras med bidrag från Kustlandet - kompletterat med frivilliga 
arbetsinsatser. En förutsättning för detta projekt är att kommunen ger tillstånd och att 
finansiering erhålles från Kustlandet. Projektet godkändes av Årsmötet. Budget och 
handlingsplan för projektet skall godkännas av styrelsen samt föredras på höstmötet 2019 
alternativt årsmötet 2020. 



 

 

 Om AIF kommer att starta större projekt som måste hel- eller delfinansieras genom AIF 
och som inte ingår i fastslagen budget, ska styrelsen kalla till medlemsmöte för 
godkännande.  

 
-    Rensa sly på Badholmarna och flera bord på terrassen samt reparation av flotten är akut 

och bör utföras 2019. Detta utföres med frivilligt arbete samt eventuell hjälp av 
ungdomar som kommunen skickar ut.  

- En svetskurs för ungdomar under ledning av Jonas Albinsson och Robert Söderholm 
 pågår. Norrköpings kommun har stöttat med pengar. Årsmötet ger Jonas och Robert en 
 stor eloge och uppskattning för kursen.  
- Vid tillräckligt intresse kommer det att startas en kurs för användning av digitala kanaler.  
- Fotbollsskola sommaren 2019.  
- NKK kommer att anordna simskola. 
- Musikkvällar med Jakob Jaldeland som konferencier. Bokade artister är: 
 10/7 Kikki Danielsson 
 17/7 Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad 
 24/7 Bruno Mitsogiannis 
 31/7 Nanne Grönvall 
 
- Sjöräddningsdag äger rum den 20 juli. AIF bör medverka med aktiviteter den dagen.  
 
Intresseföreningens stadgar behöver uppdateras avseende: 
- Ändamål och visioner för AIF 
- Årsmötet - där mål för kommande verksamhet bör framgå 
- Styrelsens - strategi och handlingsplan 
- Verksamhet - resultat och uppföljning 
- Text om årsavgiften 
- Uteslutningsförfarande vid utebliven årsavgift 
- Röstningsförfarande där antal röster är knutet till medlemsavgiften  
- Kallelse till årsmöte, tidsaspekt samt vilka media som skall användas 
- Höstmöte vs årsmöte eller endast en typ av möte 
- Maxtid för ledamöter 
- GDPR 
 
En arbetsgrupp bestående av Anna-Lena Hansson (sammankallande), Anders Granqvist och 
Göran Larsén tillsattes för översyn av stadgarna. Förslag ska finnas till AIFs styrelsemöte den 
2 juni, för att därefter skickas för synpunkter till Göran Gabrielsson. Slutligen krävs det två 
tredjedels majoritet (kvalificerad majoritet) vid två på varandra efterkommande möten 
(årsmöte och medlemsmöte) för att ändra stadgarna.   
 
Diskuterades möjligheterna att vara med på Östgötadagarna år 2020. En grupp bör bildas för 
detta. Kan t ex Helene Forsman, Göran Larsén med några flera ingå i en grupp för detta. 
 
Nya hemsidan visades. 
 
På fråga om Farleden Swimrun blir av, så väntar arrangören på besked från Länsstyrelsen.  
 



 

 

 
 
17 § Mötet avslutades med att ordförande tackade de närvarande och uppmanade till 
 engagemang i detaljplaneringen. Därefter bjöds på kaffe och sockerkaka.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna-Lena Hansson 
 

Justeras 
 
 
 
_______________________           _______________________              __________________ 
Carl-Henrik Jonsson     Per Lundblad Lars Lundin  


