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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 4/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-04-03 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Gunnar Pettersson, Lars-Åke ”Tette” Larsson, 
Jonas ”Albin” Albinsson, Minna Lundgren, Tina Sjöholm 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist, Anna-Lena Hansson, Anders Granqvist 

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 Jonas Albinsson. 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 3/2021 från 2022-03-06 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar;  
- Blommor beställs av Lundby och Anne Larsén o Margareta ansvarar för planteringen. 

  
# Badholmsprojektet;”Tette” meddelar att projektet “löper på”.  Bastun levereras den  
 15 april, Viktor Hellberg kör ut den,om vattendjupet medger det. Om inte – körs allt till 

“Albin” - i väntan på högvatten. Carl-Henrik beställer lås-, boknings- och betalsystem. 

# Valborg, lotterier m.m;Beslutades att alla intäkter skall gå till Ukraina. Minna “kollar “ 
om hon med kompisar kan ansvara för tändning av marschaller, som köpts in av Carl-
Henrik och som finns i förrådet. “Albin” fixar 4 st bra tändare.  

  
Pia Albinsson “kollar” med “sin” kör. Om det inte går görs “allmänt upprop” bland 
Arkösundsborna, Pia är sammanhållande, men vill inte vara sångledare.Carl-Henrik 
kollar med Jan Jaldeland. 

Beslutades att ljudanläggning inte behöver hyras.Anders G ansvarar för inköp och 
försäljning av korv o läsk.  

Tina presenterade olika lotterialternativ och beslut om inköp fattades.  
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# Invigning Bryggvandringen och Badholmarna 11 maj Kl 14:00; start vid Arkö Krog 

och avslut NSS klubbhus kl 16:00 

# Midsommar;Detaljer bestäms vid nästa mote.  

# Musikkvällar;  
 - Bokningarna är klara; 6/7 Pernilla Andersson, 13/7 Fröken Elvis, 20/7 Moneybrother, 

27/7 Chris Kläfford och eventuell en extra föreställning 3/8 med Bruno Mitsogiannis. 

 - Sponsorer;Jan Jaldeland, Tina och Carl-Henrik  jobbar vidare. 

# Ekonomi;  
 - Resultat Q1= skjuts till nästa möte 
 - Bidrag: AIF har erhållit 70 000kr från stiftelsen Norrköpings Bästa för Tändkulemotor  

på kajen, fotbollsskolan, trädäck för torg m.m. vid bodarna. 
 - Tändkulemotor på kajen  är inköpt, Albin, Åke Sjöholm, Gunnar och Robert 

Söderholm tar sej an den. 
 - Trädäck har byggstart den  4/4 
 - Ny Bod har byggstart den 4/4 
 - Ansökningar tas upp på nästa möte.  

Viktigt att AIF får kontakt med flera “hjälpande hander”. Styrelsen har för mycket att 
göra och kommer att gå ut med vädjan om hjälp inför varje större event. Om frivilliga 
inte ställer upp kan event behöva ställas in. 

# Övriga frågor; 
 a) 24/7 Sim o spring loppet Simma/Springmed har start o mål på fotbollsplanen. De får 

låna Skärgården under förutsättning att de städar. Bra tillfälle för AIF att sälja korv o läsk. 
 b) Baklucke-loppis: Läggs på is till nästa möte. 
 c) Nya medlemserbjudanden på gång:Carl-Henrik ansvarar. 
 d) Alfons Åberg:Carl-Henrik kollar pris mm, inget beslut. 
 e) Vandrargruppen anordnar tipspromenader 17/4, 24/4 1/5 och 8/5 kl 10-12. Startoch 

mål vid golfboden.  

# Kommande möten: 8 maj, 5 juni, 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec – kl 10.00-12.00. 
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# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  

Renskrivet av   
  
Anna-Lena Hansson   
           
           Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Jonas Albinsson 
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