
Årsmötesprotokoll
Arholma skärgårdsförening

den 20 februari 2008

Röstlängden fastställdes.

Erik Westerlund valdes till mötesordförande och Jonas Linell till sekreterare för mötet.

Rune Edenius och Per Eriksson jämte ordföranden valdes till att justera protokollet.

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Bifogas med protokollet.

Torbjörn läste upp revisorernas berättelse. Vilken läggs som bilaga. Revisorerna hade synpunkter
på några punkter såsom medlemsmatrikel att användas till röstlängd.

Resutat och balansräkning finns men är gjord för två år, vilket är fel. Kassören får göra om
balansräkningen och redovisa detta på årsmötet 2008.
Det noteras att en förlust finns och  skall hanteras så att vi för över förlusten till 2008. Det finns
brister i utskick vad gäller medlemsavgifterna.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, men Magnus Uggla reserverar sig.

Inga inkomna ärenden.

Verksamhetsplanen för 2008 lästes upp.

Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr för röstberättigade och 75 för passiva medlemmar.

Till styrelseordförande valdes Erik Westerlund (1 år)

Till styrelsens ledamöter valdes Jonas Linell på två år och Claes Örtendahl på två år, Stefan
Dahlberg och Per Eriksson har ett år kvar  som ledamöter, och Leif Själander kvarstår som
suppleant på ett år .

Torbjörn Jansson och Arne Mossberg valdes till revisorer med Per-Henrik Sjöblom som
revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Rolf Karlssom, och Rune Edenius.
.
Till SIKOs representant valdes Erik Westerlund, och Per Eriksson som ersättare.

Övriga frågor och rapportering
Erik berättade om sin träff med Anders Unosson och hans arbete med Skärgårdsstiftelsens
framtidsplan. Vi diskuterade ett besök av Bernt Festin i samarbete med andra föreningar på
Arholma. Diskuterades om den nya arrendatorn på Simesgården. Ekonomin diskuterades och hur
man förstärker densamma. Erik redogjorde för arbetet med en larmlista, samt en plan för debitering
av sjuktransporter. Erik berättade om ideer att sätta in en fraktfärja en gång i veckan under
sommaren. Eventuell landstigning vid Granö, Östersjö, eller norra bryggan.



Erik förklarade mötet avslutat
Justerat:
Per Eriksson
Rune Edenius



Konstituerande styrelsemöte i Arholma Skärgårdsförening den 2008-02-20.
Närvarande:

Erik Westerlund, Jonas Linell (som förde anteckningar), Claes Örtendahl (mötesordförande), Stefan
Dahlberg, Per Eriksson (justerade).

Direkt efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte där:
Beslutades att fastställa Claes Örtendahl som kassör och Jonas Linell som sekretarare.
Beslutades att så fort som möjligt ha ett styrelsemöte där vi går igenom räkenskaperna, upprättar en
medlemsförteckning. Och beslutar om ett utskick till medlemmarna.
Beslutades att ändra teckningsrätt till den nye kassören samt ordföranden var för sig. Föreningens
namn skall också ändras hos postgirot, enligt tidigare beslut.

Justeras:

Claes Örtendahl                                                           Per Eriksson


