
ARKÖSUNDS   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING 2021-05-29 

Protokoll fört vid årsmöte i Arkösunds intresseförening (AIF) 

Tidpunkt:   2021-05-29 

Plats:  Huset Skärgården Arkösund samt digitalt 

Närvarande från  Carl-Henrik Jonsson, Lars-Åke "TeHe" Larsson, Anders Granqvist 
styrelsen: Anna-Lena Hansson, Helen Forsman 

Övriga   Gunilla Fredriksson, Roger Ekström, Margareta Sjögren Jonsson,  
  Krister Jansson, Christer Asplund. Göran Larsén, Helene Forsman,  
  Jan Jaldeland, Lars Fahlen (tom §12), 

  1 § Aktuell medlemsmatrikel förelåg och röstlängd fastställdes om och när det blev aktuellt.  

  2 §  Till ordförande respekOve sekreterare för mötet valdes Carl-Henrik Jonsson och  
Anna-Lena Hansson. 

  3 §  AQ jämte ordföranden justera dagens protokoll och Ollika vara rösträknare valdes Göran 
Larsén och Anders Granqvist.  

  4 § Mötet beslutades vara utlyst i behörig ordning. 

  5 §   Den föreslagna dagordningen godkändes. 

  6§ a) Ordförande redovisade genomförda akOviteter det gångna året. VerksamhetsberäHelsen har 
funnits utlagd på AIFs hemsida och varit Ollgänglig för alla. Ordförande ly\e bl a den lokala 
utvecklingsplanen, som är framtagen genom samverkan med boende i Arkösund. Även den är 
utlagd på nätet och distribuerad Oll eQ flertal brevlådor.  

6§b) Styrelsens förvaltningsberäHelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
 räkenskapsåret redovisades och har varit utlagd på AIFs hemsida.  

 Den största inkomsten ”Coronaåret” 2020 var från minigolfen. Andra inkomster var  
  bl a hyra av marknadsbodar samt blombidrag från Nrkp kommun.  De totala intäkterna  
  uppgick Oll 154 000 kr.  

  Kostnaderna för året uppgick Oll 121 477 kr vilket gav eQ rörelseresultat för 2020 på  
 32 807 kronor.  

 Föreningen är väl finansierad.  Balansrapporten visade på en utgående balans på totalt 1,4 
miljoner kr. varav 1,35 miljoner på bankkontot.  AIF bör fundera på vad det ev skulle kunna 
investeras i inom ramen för verksamheten och stadgarna.  

  7 § Revisorernas beräHelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret redovisades.  

    



  8 § Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  

  9 §  Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-/räkenskapsår 
  
 Ordförande redovisade budget för 2021. 
  
 År 2021 är marknadsbodarna uthyrda med intäkter översOgande 30 000 kr. Medlems-

avgi\erna ger ca 22 000 kr av företagare och 50 000 kr från privatpersoner. AIF har idag mer 
än 500 medlemmar. Sponsringsintäkterna är låga 2021 pga osäkerhet om musikkvällarna.   

 Bidrag från Kustlandet på 500 000 för renovering av badholmarna har beviljats och nu 
återstår godkännande av Jordbruksverket. Ansökan om andra bidrag föreligger hos 
Sparbanken Alfa, kommunen, m fl. 

 Budgeterade kostnader för 2021 redovisades och resultatet beräknas uppgår Oll 13 800 kr.   

 Verksamhetsplanen för 2021 redovisades. Den stora nyheten är det digitala medlemskortet 
(Cardskipper), som medger direkt kommunikaOon med medlemmarna. Medlemmarna får 
även rabaQer hos flera företag och Push-noOser med nyheter och arrangemang direkt i 
telefonen. DeQa är en av anledningarna Oll det snabbt växande antalet medlemmar.  

 Cardskipper är också eQ effekOvt säQ aQ påminna om när det är dags aQ erlägga  
medlemsavgi\en. 

 Badholmsprojektet redovisades. Naturpass och fotopass är nyQ för i år och Ollika ”ö-turen”, 
som arrangerar båQurer för mindre sällskap.  

  
10 § Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgi_ för 2022; 100 kr/enskild medlem, 
 200 kr/familj samt 500 kr/företag.  
  
 Uppdrogs Oll styrelsen aQ se över medlemmarnas åsikter om aQ öka medlemsavgi\en.   

11 §  Val av ordförande och ledamöter.  

 Till ordförande för en Od av 1 år valdes Carl-Henrik Jonsson 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag och Oll styrelseledamöter och suppleanter 
from 2021-05-29 valdes 

    
 Ordinarie  Lars-Åke Larsson omval 2 år  
 ledamöter:  Anna-Lena Hansson omval 2 år 
   Jonas Albinsson omval 2 år 
   Anders Granqvist omval 2 år 
   Gunnar PeQersson nyval 1 år 

 Suppleanter i  1 Minna Lundgren omval  2 år 
 nummerordning: 2 Pia Zandén nyval  2 år 

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

 (KvarsiQande  Jenny Sjöqvist (Jern) 1 år kvar 
 ordinarie ledamöter: Helen Forsman 1 år kvar 
    
   
  



 (KvarsiQande  Lars-Åke Larsson 1 år kvar 
 ordinarie ledamöter: Anna-Lena Hansson 1 år kvar 
   Jonas Albinsson      1 år kvar 
   Anders Granqvist 1 år kvar 

 Suppleant:  3 Dennis Aronsson 1 år kvar) 

   Mötet beslutade enligt valberedningens förslag och Oll revisorer och revisorssuppleanter 
valdes 

 Ordinarie revisor: Annika PeQersson nyval 2 år 
 Revisorssuppleant: Christer Asplund nyval 2 år 
   
 (KvarsiQande revisorer 
 Ordinarie  Håkan Stenström 1 år kvar 
 Suppleant:  Ronald Svanberg 1 år kvar) 

12 §  Till valberedning för 2022 valdes Göran Larsén (sammankallande),  Ann Andersson  
och Gunilla Fredriksson.  Ingen suppleant valdes. 

13 § Inga ärenden av styrelsen hänskjutna Oll årsmötet eller några moOoner från medlemmar 
förelåg.   

14 § Mötet avslutades med aQ ordförande tackade de närvarande.  

Vid protokollet 

Anna-Lena Hansson 

Justeras 

_______________________           _______________________              __________________ 
Carl-Henrik Jonsson Anders Granqvist                                Göran Larsén  
                      


