
Styrelsemöte i Arholma Skärgårdsförening
Den 090222 i Monsun

Protokoll
1. Mötets öppnande Erik hälsade alla välkomna

2. Val av mötesordförande Där vi valde Erik

3. Val av sekreterare Jonas skriver protokollet

4. Val av justerare Clas justerar

5. Ekonomi Vi har 21 fullbetalande medlemmar och 16 stödjande. Skärgårdsstiftelsen har
betalt sin del till turistprojektet. Clas läste ???? vilken bifogas. Clas berättade att han är
bortrest under försommaren och det beslutades att  vi ber Per att ta hand om ekonomin under
den perioden eftersom det kommer att vara stor aktivitet i turistprojektet under den här tiden.

6. Rapporter:

7. Rapport från Sikos styrelsemöten/årsmöte Jonas berättade om årsmötet där arbetsutskottet
omvaldes.

8. Fråga till Siko om medlemsavgift. Uppföljning från föregående möte. Systemet med
differrentierad medlemsavgift fortsätter som förrut.

9. Möte med Kjell Jansson den 8/4. Kjell hämtas i Simpnäs med 1505-turen. Därpå följer en
utflykt med Kiwi Kaksi och sedan en guidning på ön. Ärtsoppa serveras på Arholma Nord
på ett allmänt möte. På årsmötet anmäls vilka frågor som skall tas upp så att Kjell kan
förbereda sig.

10. RUFS(Regional Utvecklingsplan för Stockholms Län) Uppföljning från föregående möte.
Vi diskuterade vikten av att vad som skrivs i liknande utredningar också måste genomföras.

11. Posten, senaste nytt och uppföljning Clas berättade att företrädare för Posten är inbjudna till
ett allmänt möte den 2 mars. Det är viktigt att många deltar.

12. Trafikläget Ett  förslag om trafik där Östersjö ingår diskuterades med tanke på att
parkeringssituationen i Simpnäs är problematisk sommartid. Erik informerade om frakttaxan
och fortsatta fraktturer torsdagar under lågsäsong och tisdagar och torsdagar under
högsäsong. Det blir indragningar i 22 turen som kommer att gå fyra dagar i veckan. Ett
förslag är ons tors fre sön, som enligt statistiken är de mest frekventerade turerna. 07.55
fortsätter från vårturtlistan. Beslutades att våra önskemål gällande 22-turen samordnas med
PKC och de övriga föreningarna på Arholma. Vi diskuterade landningsplats för fraktfärja
där idealet naturligtvis är vid affären men djupet inte räcker till. Den bästa platsen att sätta
iland en lastbil är vid kajen på Granö.

13. Årsmötet den 26 mars. Verksamhetsberättelse finns underlag till Erik och Jonas
sammanställer. Frågor till Kjell Janssons besök anmäls på årsmötet.

14. Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda

15. Nästa möte



16. Mötets avslutande

Justeras: Clas Örtendahl


