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Styrelsemöte
ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING

onsdagen 3 augusti 2011, dansbanan

Närvarande: Inger Örtendahl (ordförande), Hans Mörk, Lars Lönnstedt, Solveig Svensson,
Hanna T Rhodin, Per-Henrik Sjöblom Thomas Andersson, Ingvar Manners samt
Claes Örtendahl.

                      Thomas Lindgren (affärsföreståndare)

1. Mötet öppnas
Inger öppnar mötet och hälsar den nya suppleanten Hanna T Rhodin välkommen.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

3. Föregående mötesprotokoll
Verandataket i affärsbyggnaden måste repareras. Thomas A tar på sig att undersöka vad
som behöver göras.

4. Ekonomisk rapport
Omsättningen är marginellt mindre hittills i år jämfört med perioden föregående år.
Resultatet t.o.m. sista juni är ca 150 000 SEK vilket är klart bättre än motsvarande period
föregående år (-120 000 SEK). Föreningens likviditet är god.

5. Läget fastigheterna
• Förtöjning vid affären

Det är många båtar som trängs längs bryggan vilket ibland försvårar eller omöjliggör
förtöjning för de som önskar köpa bensin. Styrelsen beslutade att kalla till ett möte i
september med alla berörda för att diskutera en lösning. Även brister i bryggan
behöver diskuteras med Vägföreningen. Inger Ö ansvarar för detta.
Det noterades vidare att den s.k. kundbryggan behöver repareras.

• Grundet
Föreningen känner ett ansvar för att grundet markeras. I ett första steg undersöker
Thomas A vem som kan ta på sig att dyka för att utröna hur en boj kan fästas vid
grundet.

• WC i sjöstugan
Styrelsen beslöt att hyresgästen får installera ett WC inom en maximal ram av
75 000 SEK inkl. moms.

6. Läget affärsrörelsen
• Sommarsäsongen

Thomas L känner sig nöjd. ”Det har gått bra”. Thomas uttrycker sig tillfredsställelse
över en tjänstvillig och bra personal.

• Utrustning
Thomas önskar mer kylutrymme i affären. Ett element bakom kassan håller på att
installeras.

• Kylförvaring Simpnäs
Arbetet med förvaringshuset har påbörjats och beräknas vara avslutat denna månad.
En ansökan om bidrag kommer därefter att sändas till länsstyrelsen.

• Avtal om frimärksförsäljning
Posten har sagt upp detta avtal. Det nya avtalet innebär en sänkning av ersättning
från 9 till 8 %. (Det finns ett separat avtal om postutlämning som inte berörs av de
förändrade villkoren.)

• Nya adresser
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Föreningen sänder ut information och erbjuder sig att markera den nya adressen mot
en ersättning om 20 SEK.

7. 100-års firandet
Föreningen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda firandet. I arbetsgruppen
ingår Claes (sammankallande), Lena (Bohlin) och Hanna. Christer Forsander inbjuds att
delta. Gruppen ska till nästa styrelsemöte lägga fram förslag till budget inkl. bedömd
möjlighet av sponsring. Styrelsen återkommer med förslag om när födelsedagen ska firas.
Christer F planerar en årsalmanacka om affären.

8. Övrigt
Styrelsen beslöt att det ska finnas en burk där man kan lägga kvitton från pantade burkar
så att ersättningen tillfaller sjöräddningen.
Jullunch planeras till 3:de advent.
Inger framförde föreningens stora TACK för den insats som Thomas har gjort. Han har
utvecklat affärsrörelsen och har gett stabilitet åt verksamheten. Föreningen bjuder för att
visa sin erkänsla på kaffe och tårta i affärslokalen 23/9 kl. 14-15.30.

9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 16 oktober kl. 11 i Båkbergsgården.

10. Mötet avslutas

Vid pennan Justeras

Lars Lönnstedt Inger Örtendahl


