
Protokoll	  fört	  vid	  ordinarie	  sammanträde	  med	  styrelsen	  för	  Arholma	  ekonomiska	  
förening	  den	  16	  april	  2012.	  
	  
Närvarande:	  
Inger	  Örtendahl,	  ordförande,	  Solveig	  Svensson,	  kassör,	  Hans	  Mörk,	  Thomas	  Andersson,	  
Per	  Henrik	  Sjöblom,	  Hanna	  T	  Rhodin	  och	  Claes	  Örtendahl.	  Till	  styrelsens	  sammanträde	  
var	  Lena	  Bolin	  adjungerad	  	  	  lägg	  till	  Ingvar	  	  
	  
§	  1	  Ordföranden	  förklarade	  sammanträdet	  öppnat.	  
§	  2	  Då	  ordinarie	  sekreterare	  ej	  kunnat	  närvara	  utsågs	  Claes	  Örtendahl	  att	  föra	  dagens	  
protokoll	  
§	  3	  Föregående	  protokoll	  föredrags	  av	  ordföranden	  och	  lades	  därefter	  till	  handlingarna.	  
§	  4	  Ordförande	  och	  kassör	  gick	  igenom	  ekonomiska	  frågor	  inför	  årsmötet:	  

-‐ utvecklingen	  under	  2012:	  resultatet	  för	  årets	  tre	  första	  månader	  
överstiger	  avsevärt	  föregående	  år	  

-‐ likviditeten	  under	  2011	  har	  varit	  tillfredsställande	  
-‐ Investeringskostnader	  och	  större	  underhållskostnader	  har	  främst	  avsett	  

kylförvaret	  i	  Simpnäs	  och	  reningsverket.	  I	  båda	  fallen	  har	  externa	  
bidragsgivare	  hållit	  nere	  föreningens	  kostnader	  (länsstyrelsen	  med	  80’	  
SEK	  och	  försäkringsbolaget	  med	  19,7’.	  

-‐ Resultatet	  ligger	  klart	  över	  budget.	  
-‐ Revisorerna	  har	  underhand	  meddelat	  att	  man	  tillstyreker	  ansvarsfrihet.	  
-‐ Budgeten	  för	  2012	  för	  underhåll	  bör	  förstärkas	  med	  20’	  kronor.	  

§	  5	  Ordföranden	  föredrar	  förslaget	  till	  verksamhetsberättelse.	  Styrelsen	  beslutar	  anta	  
berättelsen	  och	  överlämna	  den	  till	  årsmötet.	  
§	  6	  Ordföranden	  orienterade	  med	  utgångspunkt	  i	  överläggningar	  med	  vägföreningen	  om	  
bryggfrågorna:	  

-‐ Vägföreningen	  avser	  diskutera	  en	  lösning	  på	  bryggproblemen	  som	  –
utöver	  nödvändig	  rustning	  –	  innehåller	  stenkistor	  placerade	  parallellt	  
med	  nuvarande	  träbrygga	  för	  att	  möjliggöra	  säker	  och	  oskadlig	  
tilläggning	  av	  större	  båtar	  i	  hårt	  väder.	  

-‐ AEF	  åtar	  sig	  förbättrad	  skyltning	  kring	  bryggan	  för	  att	  hindra	  olämplig	  
förtöjning	  och	  hindra	  säkerhetsproblem	  kring	  
bensin/dieselförsäljningen	  

-‐ Två	  båtar	  får	  rätt	  förtöja	  med	  stävtilläggning	  mot	  träbryggan	  –	  
Vårdbåten	  och	  Kiwikaksi.	  

-‐ Butiksföreståndaren	  får	  rätt	  till	  förtöjning	  av	  mindre	  motorbåt	  vid	  
handelsbryggan	  (längst	  in)	  

-‐ Bryggfrågorna	  tas	  också	  upp	  i	  AEF:s	  underhållsplan	  
§	  7.	  Underhållsplanen	  genomgicks.	  	  Med	  hänsyn	  till	  att	  2011	  års	  underhållsplan	  inte	  helt	  
genomförts	  tillades	  följande:	  

-‐ Bryggfrågorna	  såväl	  egna	  handelsbryggan	  som	  vägföreningsbryggan	  
-‐ Skorstensreparation	  på	  Sjöstugan	  
-‐ Upprustning	  av	  innertaket	  i	  affärslokalen	  
-‐ Väggar	  och	  äldre	  dörröppning	  vid	  läsk-‐hyllorna	  spacklas	  och	  målas	  vid	  

arbetshelg	  
-‐ Brandsläckarnas	  ”bäst-‐före-‐datum”	  granskas	  och	  åtgärder	  vidtas	  vid	  

behov.	  



§	  8.	  	  Läget	  för	  affärsrörelsen	  diskuterades	  efter	  föredragning	  från	  föreståndaren.	  	  Det	  
konstaterades:	  

-‐ att	  omsättningen	  under	  lågsäsong	  förbättrats	  avsevärt.	  Under	  första	  
kvartalet	  2011	  var	  omsättningen	  620’	  att	  jämföra	  med	  2012	  års	  siffra	  
826’.	  	  

-‐ antalet	  kunder	  i	  affären	  har	  ökat	  medan	  omsättningen	  per	  köptillfälle	  i	  
huvudsak	  varit	  oförändrad	  

-‐ att	  en	  minskning	  av	  priserna	  skett	  på	  vissa	  varor	  
-‐ att	  särskilt	  omsättningen	  på	  frukt	  och	  grönt	  ökat	  
-‐ att	  mellansäsongen	  påbörjas	  den	  21	  maj	  
-‐ att	  högsäsongen	  inleds	  den	  18	  juni	  
-‐ att	  den	  sena	  mellansäsongen	  inleds	  den	  13	  augusti	  
-‐ att	  lågsäsongen	  därefter	  påbörjas	  den	  2	  september	  
-‐ att	  frågan	  om	  fraktbidrag	  för	  bensin/diesel	  utreds	  
-‐ att	  återhållsamhet	  med	  extraturer	  för	  varutransport	  måste	  eftersträvas	  

§	  9.	  	  Styrelsen	  beslutade	  ändra	  öppettiderna	  under	  kommande	  lågsäsong	  till	  
måndag/onsdag	  12-‐14	  
	  
§	  10.	  Ordföranden	  gick	  igenom	  personalläget	  inför	  sommaren.	  Situationen	  är	  
tillfredsställande.	  
	  
§	  11.	  Frågan	  om	  paket	  till	  Arholma	  har	  diskuterats	  vid	  möte	  på	  länsstyrelsen.	  
Ordföranden	  redovisade	  att	  Schenker	  numera	  samverkar	  med	  posten	  för	  att	  möjliggöra	  
paketleverans	  även	  för	  privatpersoner	  till	  ön.	  DHL	  har	  fortsatta	  problem	  i	  detta	  
hänseende.	  
	  
§	  12.	  Jubileumsfirandet	  diskuterades.	  	  Gällande	  planering	  godkändes.	  
	  
§	  13.	  Styrelsen	  orienterades	  om	  planerna	  att	  skaffa	  hjärtstarter	  till	  ön	  med	  placering	  på	  
affärens	  yttervägg.	  Styrelsen	  godkände	  denna	  placering	  och	  att	  AEF	  står	  för	  vissa	  
elkostnader..	  
	  
§	  14.	  Nästa	  möte	  (årsmötet)	  äger	  rum	  den	  19	  maj.	  Styrelsen	  sammanträder	  kl	  1400.	  
Årsmötet	  äger	  rum	  kl	  1500	  (Båkbergsgården).	  Efter	  årsmötet	  samlas	  styrelsen	  till	  
konstituerande	  möte.	  
	  
	  
Arholma	  den	  2	  maj	  2012-‐05-‐02	  
	  
	  
Vid	  protokollet	   	   	   Ordförande	  
	  
	  
Claes	  Örtendahl	   	   	   Inger	  Örtendahl	  
	  
	  


