
Styrelsemöte Arholma Skärgårdsförening
i Hemfjord

den 10 januari kl 19
Närvarande: Erik Westerlund, Leffe Själander, Anna Karlsson, Per Eriksson, Stefan Dahlberg,
Jonas Linell.

Till mötets ordförande valdes Erik Westerlund

Till sekreterare för mötet valdes Jonas Linell

Leffe Själander justerar protokollet.

 Bredband fattas på Krokholmen, i övrigt har alla möjlighet att få ADSL från Telia. Erik har
huvudansvaret  kollar möjligheterna med stöd av Per och Jonas  , Per kollar RBK (radiolänk).

Telefon i Österhamn, Stefan erbjöd sig att kolla funktionen på sitt abonnemang i Österhamn. Frågan
är stor och bred eftersom det finns så många olika alternativ och krav. Operatörerna Telia, 3,  Tele2,
och Telenor i första hand dessutom eller GSM och  3G som teknik för mobiltelefoni och om det
gäller det mobila bredbandet 3G och Turbo 3G.

Lars-Gunnar Tjernkvist ansöker om pengar från Roslagens Sparbank. Syftet är att få företagen på
ön att samverka bättre både hög och lågsäsong. Exempelvis kan en tidtabellfråga till passbåten leda
till en större beställning med både mat och övernattning. Det är därför viktigt att alla drar åt samma
håll och ser möjligheterna att sälja de möjligheter som finns. Liknande projekt drivs av Jonas
tillsammans med Öppen Skärgård på ett antal öar. Vi är gärna med men det måste konkretiseras. Vi
går inte in ekonomiskt.

Ekonomin är inte så bra, vi behöver fler medlemmar.

Arbetsordning innan årsmötet:

Årsmöte vecka 8 den 21/2 kl 19. Då serveras ärtsoppa. Anna och Leffe sätter upp lappar och
distribuerar. Jonas och Erik skriver verksamhetsplan och berättelse.
Exemel på förslag är: Vägbelysning och Arholmadagarna.

Övriga evenemang under våren är: Arholma nord med evenemang.
Per kollar möjligheterna för HLR-utbildning.
Leffe berättar om västindien.

Övriga frågor:
Vi diskuterade möjligheterna att sätta ihop en larmlista med de som tycker sig ha resurser att ställa
upp vid sjukdom eller olycka. Erik ansvarar för listan.

Jonas Linell vid pennan.

Leif Sjölander har justerat.


