
Arholma ekonomiska förening

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Arholma ekonomiska förening den 14 maj 2011.

Närvarande: Inger Örtendahl,. Ordförande, Solveig Svensson, Hans Mörk, Per Henrik
Sjöblom, Ingvar Manners, Claes Örtendahl och Thomas Lindgren

1. Förklarade ordförande sammanträdet öppnat.
2. Dagordning redovisades och godkändes
3. Till att föra protokoll vid dagens möte utsågs Claes Örtendahl
4. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingvar Manners.
5. Föregående mötes protokoll upplästes och diskuterades:

a. Beträffande verandataket på affärsfastigheten åtog sig Ingvar Manners och
Thomas Andersson att besiktiga och bedöma åtgärdsbehovet.
b. Beträffande bryggcaféet noterades att avtal nu är träffat med giltighet till
2014. Servering vid sittande bord skall icke ske av skattetekniska skäl.
c. Ordföranden meddelade att kassa-apparaten för caféet nu är avregistrerad från
ekonomiska föreningen.

6. Fastighetsfrågorna diskuterades:
a. Skylt har satts upp vid bensinpumparna för att undvika förtöjning inom 25
meters radie. Länsar att användas vid utsläpp av bensin/diesel finns ovanpå
bränsletankarna.
b. Det noterades att Arholma Nord önskar reklamskylt för sin verksamhet på
affärsfastigheten av samma storlek som Dansbanans skylt. Detta godkändes av
styrelsen.
c. Hyresgästerna i Sjöstugan önskar vattentoalett. Kostnadsförslag emotses före
beslut.
d. Kylförvaret i Simpnäs presenterades och godkändes. Behandling pågår för
byggnadslov. Länsstyrelsen har anvisat 80.000 som bidrag.

7. Affärsrörelsens frågor diskuterades:
a. Det noterades att Lena Bolin och Inger Örtendahl arbetar under
sommarsäsongen vilket underlättar personalsituationen i ett läge med många nya
ungdomar.
b. Affärsföreståndaren meddelade att tankarna för bensin och diesel är fyllda, att
AGA levererar gasol, att en genomgång gjorts av utbudet av godis och kex, att
trädgårdsprodukter finns på plats dock till priset av dyra transporter samt att
försäljningen just nu visar en positiv utveckling.
c. Ordföranden meddelar att posten sagt upp avtalet för omförhandling. Claes
Örtendahl fick i uppdrag att sköta överläggningarna med posten.
d. Ordföranden redovisade att visst stöd för kontanthanteringen kan förväntas
också denna sommar – dock knappast längre med helikopter.
f. Kassören meddelade att elförbrukningen möjligen visar en minskande
tendens.

8. Motion till årsmötet:
En motion har inkommit till årsmötet med förslag att möjlighet ges att ”donera” erhållen pant
på tomglas. Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att i motionens anda vidta åtgärder i samband
med att befintlig automat byts ut.



9. Ekonomin:
Kassören meddelade att likviditeten är positiv och att kostnader/intäkter utvecklas i huvudsak
enligt plan.
10. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras medverkan.

Arholma den 5 juni 2011

Vid protokollet

Claes Örtendahl

Protokollet justeras:

Inger Örtendahl Ingvar Manners


