
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 1/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-02-06 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson,  
    Lars-Åke ”Tette” Larsson, Jonas Albinsson, Anders Granqvist 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson.   

# Mötets öppnande 
Ordf Carl-Henrik Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.  

# Den föreslagna dagordningen godkändes. 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Granqvist 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 10/2021 från 2021-12-05 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentarer;  
- Såväl Adventsmys som grannedtagning har fungerat utmärkt. Julbocken har 

sommarvistelse hos Jonas.  
 - Norrköpings kommun har beviljat bygglov för två nya marknadsbodar. 
 - Carl-Henrik har skrivit till kommunen för att få besked om scenen på Kvarngrunden i 

sommar.   
 - Carl-Henrik undersöker om AIF kan ta hand om överblivet virke från brygg-

vandringen.   
 - AIF kommer att ansöka om dels förlustbidrag och dels den sk bygdepengen om  
  6000 kr, som ska gå till upprustning av tändkulemotorn. ”Tette” undersöker var 

Kulturbidraget ska sökas.     
- Första arrangemang att genomföras är Valborgsfirande. 
-  AIF behöver ett antal frivilliga, för att kunna genomföra alla arrangemang som 

planeras. Förfrågan görs till medlemmar om hjälp vid valborg, midsommar, 
musikkvällar mm.  

- Det behöver bildas en sponsorsgrupp. Tette tar fram listor på tidigare sponsorer.  



- Fotbollsskolan läggs en vecka tidigare år 2022, dvs 11-13 juli. Kent Hellström vill 
köra gåfotboll för seniorer. Den senare är gratis.  

# Badholmsprojektet 
 - Tette och Jonas har tagit fram offerter för material till bastu- och utsiktsdäck samt 

utförande av arbete, som ryms inom den totala budgetramen på 514 000 kr. Jonas har 
vidtalat en byggare som troligtvis kan påbörja arbetet i februari månad.. 

  Styrelsen beslutade om inköp av material enligt offert. Material levereras till kajen och 
körs ut till badholmarna av Viktor Hellberg. När däcken är klara kan bastubygget 
börja. Därefter kommer möbler, flotte, el m.m. Planen är att allt ska vara klart till 
sommaren.  

 - Carl-Henrik kontaktar Marie Landh (Nrkp kommun) för att få nyckel till Isolabella 
och därmed tillgång till el under byggnationen.  Marie Landh har även lovat stolar och 
bord till badholmarna.  

# Årsmötet 
 - Verksamhetsberättelse, resultaträkning, budget och övriga handlingar till årsmötet 

gicks igenom. Carl-Henrik korrigerar förslag till budget och skickar styrelsen för 
påseende.   

 - Styrelsen beslutade förslå årsmötet att höja medlemsavgiften för 2023 till  
  150 kr/person och 300 kr/familj. Som familj räknas de som är folkbokförda på samma 

adress, inkl barn till 15 års ålder. 

 - En motion har inkommit, vilken behandlades. Motionen och förslag till beslut  
   finns bland årsmöteshandlingarna på hemsidan.  

# Viskvällar;  
 Jakob Jaldeland har åtagit sej uppdraget att hitta artister till sommaren. Planeringsdatum 
 för musikkvällarna är 6, 13, 20 och 27 juli, samt 3 aug för en allsångs- eller quizkväll. 
 Ev. biokväll fredag den 5 augusti. 
  
# Övriga frågor; 
 Projekt ”Tändkulemotor” är vilande, då frivilliga som vill få iordning motorn saknas.  

# Sammanträdesdagar 2022: 
 Planeringsdag efter årsmötet den 26 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni, 4 sept, 2 okt, 

6 nov, 4 dec. 

# Kommande möte: 6 mars 2022 kl. 10.00-12.00.  
   
# Mötets avslutning 



 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  
Vid tangentbordet     
  
Anna-Lena Hansson   
           
       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Anders Granqvist


