
 

 

ARKÖSUNDS   HÖSTMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING  2019-11-16 
 
 
 
 
Protokoll fört vid höstmöte i Arkösunds intresseförening (AIF) 
 
Tidpunkt:   2019-11-16 
 
Plats:  Huset Skärgården, Arkösund 
 
Närvarande från  Carl-Henrik Jonsson, Lars-Åke Larsson, Krister Jansson, 
styrelsen Anna-Lena Hansson, Jonas Albinsson, Dick Petersen 
 
Övriga  Bernt-Olof Jalkner, Lars Fahlen, Lena Sandberg, Rolf Sandberg, 
närvarande: Esbjörn Wincent, Anne Brunell, Christina Bergenrup, Stig Holmström, 
  Kennet Ringman Liljeström,Bo Andersson, Ewa Wahren,  
  Göran Jeppson, Agne Hulterstam, Marie Törnqvist, Gunilla Fredriksson,  

 Ann-Charlotte Andersson, Peter Nydahl, Ann Andersson,  
 Tommy Nilsson, Björn Sahlin, Lillemor Strömberg, Jan Jaldeland, 
 Margareta Sjögren-Jonsson, Roland Persson, Gunnar Pettersson,  
 Eivor Strömbeck, Jan Strömbeck, Göran Larsen.   

 
  1§   AIFs ordförande Carl-Henrik Jonsson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade 

mötet öppnat.  
 
  2§ Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Carl-Henrik Jonsson och  
 Anna-Lena Hansson 
 
  3§ Som röstlängd fastställdes närvarolistan efter kontroll  i medlemsmatrikeln. 
 
  4§ Dagordningen godkändes. 
 
  §5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bernt-Olof Jalkner och  
 Roland Persson. 
 
  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.   
 

Valberedningen föreslog att den nya styrelsen from 1 jan 2020 ska bestå av åtta 
ordinarie ledamöter och tre suppleanter.  

 
 

 



 

 

 
 
8§   Val av styrelseledamöter och suppleanter from 2020-01-01. 
    
 Ordinarie  Carl-Henrik Jonsson omval 2 år  
 ledamöter:  Helene Forsman nyval 2 år 
   Dick Petersen nyval 2 år 
   Jenny Jern nyval 2 år 
 
 Suppleanter i  Minna Lundgren nyval  1 år 
 nummerordning: Dennis Aronsson nyval  2 år 
 
 Höstmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 

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

 
 (Kvarsittande 
 ordinarie ledamöter: Lars-Åke Larsson 1 år kvar 
   Anna-Lena Hansson 1 år kvar 
   Jonas Albinsson      1 år kvar 
   Anders Granqvist 1 år kvar 
 Suppleant:  Krister Jansson 1 år kvar) 
 
 9§  Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
 Ordinarie revisor: Håkan Stenström nyval 2 år 
 Revisorssuppleant: Ronald Svanberg omval 2 år 
   
 Höstmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
    
 (Kvarsittande revisorer 
 Ordinarie  Agne Hulterstam 1 år kvar 
 Suppleant:  Margareta Sjögren- 1 år kvar   
   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 eller förening. 
  
  
 
 
 



 

 

 
 
12§ Carl-Henrik Jonsson redovisade en sammanställning av beräknade intäkter och 

kostnader för 2019 – såsom det ser ut idag (räkenskapsåret slutar 31 dec). Viskvällarna 
är AIFs största ”projekt”. Diskussion uppstod om hur man ska kunna öka storleken på 
den ”frivilliga entréavgiften”.   

 
 Carl-Henrik presenterade vidare förslag till budget för 2020 och redovisade de 
bidrag/inkomster AIF förväntas få samt beräknade utgifter.  
 

 Höstmötet beslutade godkänna förslag till budget för 2020.  
  
 Föreningens mål är att utveckla Arkösund och av AIFs stadgar framgår att 
 " 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." 

 
13§ Inga motioner fanns till behandling.  
  
14§ Ärenden hänskjutna till höstmötet. 
 Översyn av stadgar 

Anna-Lena Hansson redogjorde för förslag till nya stadgar, som en arbetsgrupp 
bestående av Anders Granqvist, Göran Larsen, Anna-Lena Hansson och Göran 
Gabrielsson arbetat fram.  
 
Efter frågor och synpunkter beslutade höstmötet att godkänna förslaget, med tillägget: 
 
Medlem har rätt att delta på möten och sammankomster som anordnas av föreningen. 
Medlem har rätt till löpande information om föreningens verksamhet.  
 
 
 



 

 

 
Och  
 
Att förtydliga, om föreningen upplöses så tillfaller ev tillgångar till Svenska Sällskapet 
för räddning av Skeppsbrutna (SSRS) i Arkösund.  
 
(För ändring av stadgarna krävs beslut på två av varandra följande föreningsmöten 
med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 
av antalet avgivna röster.) 
 
Mötet uppdrog till styrelsen att besluta om när beslut om ändring till stadgar ska ske 
genom ett extra medlemsmöte eller på nästkommande årsmöte (2020).  

 
15§  Inga övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet och vilka angivits i utsänd 
  dagordning förelåg. 
 
16§  Följande övriga frågor behandlades. 
 
 - AIFs målsättningar för 2020 är sedvanliga arrangemang, såsom ”julgran upp”, 
  ”julgran ner”, valborgs- och midsommarfirande och viskvällar.  Musikkvällarna 
  fortsätter med Jakob Jaldeland som artistbokare.  
 
 - Lars-Åke ”Tette” Larsson meddelade att arbetet med den detaljplan som kommunen 

handlägger för närvarande är vilande – pga brist på tjänstemän. Det finns en rad 
utestående frågor som måste belysas ytterligare enligt kommunen, som t ex vad som 
växer i vattnet. En reviderad detaljplan kommer ”så småningom”.   

 
 - Tette redogjorde vidare för ”läget” beträffande AIFs engagemang att försöka få en 

vinteröppen affär i Arkösund. Det finns möjlighet att söka bidrag för detta och AIF för 
just nu en öppen dialog med nuvarande affärsinnehavare Lars Hagring.  

 
  Exempel på olika lösningar för vinteröppna affärer på mindre orter - såsom Mon,  
  Ekängen, Östra Ryd m fl - diskuterades och deltagarna uppmanades att delta i ett 

webinarium om Edwins Auto_Mat som äger rum den 21 nov kl12.15-12-45. Adressen 
är https://kalmar.coompanion.se/webbinarie 

  
 - Carl-Henrik redogjorde för planerna att ta bort buskar/sly och göra en mindre ”park” 

mitt emot marknadsbodarna.  
 
 - AIF önskar ordna en studiecirkel för ökad kunskap kring användandet av digitala 

kanaler och efterlyste tips på någon som kan vara studiecirkelledare.  Den personen 
får tillgång till material och utbildning genom studieförbund.  

 
 - Hjälp att bemanna en av marknadsbodarna söndagar i advent mellan kl 14-16 

efterfrågades. Glögg kommer att serveras och de som har något att sälja ges 
möjlighet att göra det – det är dock ingen loppis. Anmäl intresse till Anne Larsen. 

 



 

 

  
 
 - AIFs hjärtstartare är numera placerad utanför huset Skärgården. Uttrycktes önskemål 

om utbildning i att kunna använda den.  AIF lovade återkomma i frågan.  
 
 - Frågan om ytterligare en boulebana ställdes. Finansiering sker genom privata medel, 

men kommunen har i ett första steg sagt nej. Diskussioner med kommunen 
fortsätter. 

 
 - En padelbana kommer att byggas vid huset Skärgårdens parkering. Såväl padelbanan 

som tennisbanan kommer att kunna hyras genom hotellet. 
 
 - På fråga om utsiktsplatsen sköts av AIF är svaret nej. Skyltarna tillhör bryggvandrings- 
  projektet, vilket ägs av kommunen 
 
 - På fråga meddelades att taköverbyggnad på Kvarngrunden också ingår i 

bryggvandringsprojektet.  
 
 - Frågan om ev ställplatser för husbilar ligger hos campingen. AIF har inte mark att 

erbjuda för detta ändamål.  
 
 Nedanstående frågor hade inkommit via mail 
 - Motionsspåret/vandringsleden anses vara i dåligt skick. Kommunen har meddelat att 

inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas, utan att det kommer att bli fint när det 
växt upp!? 

 
 - Peter Karlsson har anmält att han vill ha ett inomhusgym i Arkösund. Förslag kom 

upp om bakfickan vid affären, övervåningen på servicehuset (hamnen) och Sköldvik.  
 
17§  Ordförande Carl-Henrik Jonsson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
Vid protokollet  
 
 
___________________________  ___________________________ 
Anna-Lena Hansson, sekr   Carl-Henrik Jonsson, ordf  
  
                      Justeras 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Roland Persson    Bernt-Olof Jalkner 


