
Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2010-05-15

1. Mötets öppnande
Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Camilla Forsberg valdes till årsmötets ordförande och Lena Bolin till sekreterare.

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Pia Åstbom och Birgit Lindgren.

4. Frågan om stämman behörigen utlysts
Godkändes att stämman behörigen utlysts.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt 
ekonomiska rapport
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Camilla Forsberg (bilaga I) 
som godkändes. Birgit lindgren föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga II).
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisorernas angivna berättelse
Revisionsberättelsen redovisades av Torbjörn Jansson.

7. Årets resultat balanseras i ny räkning
2009 års resultat balanseras i nytt räkenår.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Budget för verksamhetsåret
Birgit Lindgren redogör 2010 års budget (bilaga III) och budgetförslaget 
godkändes.



10. Motioner
Inga motioner har inkommet.

11. Val av styrelse
Innan stämman gör valet för 2010 års styrelse avtackas Birgit Lindgren med 
rosor. Anna-Karin Jansson och Katarina Myrbeck kommer att avtackas vid ett 
senare tillfälle. Efter detta valde stämman enligt följande

Ordförande Camilla Forsberg 1 år omval
Ordinarie ledamot Lena Bolin 1 år kvarvarande
Ordinarie ledamot Pia Åstbom 1 år kvarvarande
Ordinarie ledamot Paula Själander 2 år nyval
Ordinarie ledamot Anna Rosenfeld 2 år nyval
Suppleant Lennart Fransson 1 år kvarvarande
Suppleant Kicki Tjärnquist 2 år omval

Leif Själander lämnar sin plats efter diskussion på stämman utifrån att styrelsen 
haft en ledamot mer än vad stadgarna säger. Synpunkt framförs angående att 
stadgarna kan ses över angående antalet ordinarie ledamöter. Konstituerande  
möte kommer att äga rum i direkt anslutning till årsmötet.

12. Val av revisorer
Ordinarie Torbjörn Jansson 1 år omval
Ordinarie Birgit Lindgren 1 år nyval
Suppleant Arne Myrbeck 1 år omval

13. Val av valberedning
Sammankallande Inger Örtendahl

Emma Olbers
Henry Larsson

14. Medlemsavgift 2011
Medlemsavgiften beslutades oförändrad, 200: -/hushåll.

15. Övriga ärenden
Övriga frågor som ges i uppdrag till styrelsen att diskutera vidare och fatta 
eventuella beslut;

 Anslagstavlor
 Eget ansvar, ordningsregler
 Behov av fler anslagstavlor
 Anslagstavlor för ”köp, byt & sälj”
 Anslagstavlor för ”vad som helst”



 Samordna anslagstavlor med andra föreningar

 Webplatsen

Övriga frågor som styrelsen för Intresseföreningen informerar om

 Midsommar
Efter 35 års deltagande avtackas Britta Lännerholm med ros, vin och 
ostar. I år kommer Ella Österdahl och Emma Olbers vara lekledare med Heine 
Henriksson som dragspelare. Övrig information finns på tidigare utskick (bilaga IV).
Förslag och önskemål om fiskdamm för barnen och lottringar, fortsatt diskussion 
kommer att ske i styrelsen.

 Familjedagen 17 juli
 Arholma Intresseförening kommer att genomföra grillkväll på

badstranden 16 juli som start till Familjedagen 2010
 Arholmavalsen
 Fotbollsturnering
 Barnaktiviteter
 Loppmarknad
 Sjöräddningen kommer med Stenhammar
 Arholma kultur erbjuder Talangkväll klockan 18.00 på Arholma

Dansbana, för alla åldrar med efterföljande dans

 Vinkraftsinformation (bilaga V)

 Återvinningsstationen
Återvinningsstationen är en Fadderstation utifrån ett avtal mellan Arholma 
Intresseförening och Förpackning och tidningsinsamlingen, FTI, vilket innebär att 
Intresseföreningen har ansvar för skötseln av stationen. Stationen kommer att flyttas 
till en ny plats i anslutning till sopmajan, ett nytt avtal har upprättats med familjen 
Sivering.

 Sillunchen
Årets sillunch kommer att äga rum den 11 september, start 11.00 med 
stångnedtagning och sedan efterföljande lunch.

 Metallskrotinsamlingen
Pia Åstbom informerar om att det hittills kommit in fyra enkäter om intresse 
angående skrotinsamlingen. Enkäten som är bindande ska senast 100630 lämnas i 
brevlåda vid Norra Bryggan, särskilt märkt; skrotinsamling.

 Tyskt TV-besök
Arholma kommer att få besök av tysk TV under Midsommarhelgen.

 Badstranden
Pia Åstbom informerar stämmans deltagare om att badstranden och att den sköts 
ideellt av Arholma Intresseförening framförallt av Christer Forsander och Pia själv. 
Diskussion förs om hur man på bästa sätt kan förbättra stranden, förslag att bygga 
brygga/pir som vågbrytare kommer att diskuteras vidare i styrelsen.



 Båkbergsgården
Lennart Fransson är ny vaktmästare.
I Båkbergsgruppen där ordförande och kassör från Byalaget och Intresseföreningen 
ingår har det diskuterats en utbyggnad av Båkbergsgården med hjälp av bidrag från 
UROSS och ideell arbetskraft.
Gemensam städdag kommer att äga rum 5 juni med start klockan 15.00 och 
efterföljande gemensam grillkväll klockan 19.00.

16. Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Bolin

Justerade

Pia Åstbom Birgit Lindgren


