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Styrelsemöte 

ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING 

lördagen 19 maj kl. 14.00 2012, Båkbergsgården 

 

Närvarande:  Inger Örtendahl (ordförande), Hans Mörk, Lars Lönnstedt, Solveig Svensson, 

Per-Henrik Sjöblom Thomas Andersson, Ingvar Manners, Hanna Rhodin, Claes 

Örtendahl. samt Lena Bolin (affärsföreståndare) 

 

1. Mötet öppnas 
Inger öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Det noterades att redovisningen av affärsrörelsen avsåg ett halvår räknat från 1 oktober 

2011.  

4. Ekonomisk rapport 

Solveig konstaterar att omsättningen ökat med 92 000 under perioden januari - april 

jämfört med föregående år. Förlusten under månaden har jämfört med föregående år 

minskat med ca 15 000 SEK. Likviditeten är god. Några speciella händelser att rapportera 

har inte inträffat. 

5. Årsmötet 

Enligt stadgan ska årsmötet hållas före 15/5 vilket inte sker i år. Inger kommer att påpeka 

detta och be om stämmans godkännande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att 

årsavgiften blir oförändrad för år 2013.  

 

Inger presenterade ett förslag till ”rekryteringsbrev”, ev. kommentarer sänds till Inger. 

Styrelsen diskuterade på vilket sätt ytterligare åtgärder kan vidtas för att öka antalet nya 

och yngre medlemmar. 

6. Läget fastigheterna 

 Verandan 

Plåtarbetet har blivit utfört på ett otillfredsställande sätt. Claes och Thomas kontaktar 

företaget för en diskussion om hur de kan rätta till skadan. 

 Bryggor 

Thomas, Hans m.fl. ser till att ”affärsbryggan” blir reparerad. 

Styrelsen beslöt enhälligt att under högsäsong, 1/5 – 1/9, får endast stävangörning 

under kort tid ske. Affärsföreståndaren får ligga vid bryggan permanent. Under 

lågsäsong för affären går det efter kontakt med Hans Mörk och beroende på tillgång 

att hyra en plats för 500 SEK.  

Beträffande vägföreningens och affärens brygga har vårdbåten och Krokholmen 

tillstånd att förtöja var sin båt. 

Thomas och Lena fick uppdrag av styrelsen att sätta upp skyltar med anvisning om 

tilläggning. 

7. Läget affärsrörelsen 

 Rapport Lena 

Affärerna går bra. Jämfört med förra året har omsättningen under perioden 1/1 – 

18/5 ökat från 498 000 SEK till 690 000 SEK, allt räknat inkl. moms. 

Det finns 6 m
3
 bensin och 3 m

3
 diesel kvar i tankarna. Det börjar bli dags för en 

beställning. 

Kylarna behöver förnyas. 

Bemanningen är klar inför sommaren. Inger kommer att arbeta mindre i. sommar. 
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8. Jubileumsåret 

 Den 13 juni är alla medlemmar inbjudna till festlunch på dansbanan. Anmälan krävs. 

Anledningen till att en onsdag valts tidigt på sommaren är att möjliggöra för 

leverantörer och sponsorer att delta. 

 Födelsedagsfesten blir 4 augusti. Lena arbetar med ett program. Styrelsen uppmanas 

att delta genom att ikläda sig olika roller. 

9. Övrigt 

 Hans informerade om att han deltagit i ”Gröna öar” vars syfte är att öka 

miljömedvetenheten bland skärgårdsaffärerna, bl.a. genom att öka 

energibesparingarna. 

 Brevlådorna vid Österhamn omorganiseras 

10. Mötet avslutas 

 

Vid pennan      Justeras 

 

 

Lars Lönnstedt     Inger Örtendahl 


