
Styrelsemöte
ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING

lördagen 5 februari 2011, Örtendahls hem

Närvarande: Inger Örtendahl (ordförande), Hans Mörk, Lars Lönnstedt, Henry Larsson (via telefon), Per-Henrik Sjöblom Thomas Andersson (via telefon), Ingvar 
Manners samt Claes Örtendahl.
Frånvarande: Solveig Svensson

• Mötet öppnas
Inger öppnar mötet.

• Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

• Resultat från överläggningar med Posten
Claes informerar om att Posten kallat till överläggningar beträffande

• Tidigareläggning av utgående post för att underlätta upphämtningen av posten på fastlandet. Posten föreslås gå med 9-båten. Detta innebär att post som man önskar 
ska gå iväg samma dag måste läggas i brevlådan vid affären senast 8.45. Övriga brevlåder töms som tidigare men posten i dessa sänds iväg nästa dag med 9-båten. 
(Styrelsen återkommer med besked om tömning vid isläggning.)

• Ingående post kommer att läggas i ett plåtskåp vid Simpnäs resp. Östersjö som töms av kaptenen på passbåten. (När förrådet vid Simpnäs är uppfört kommer den 
ingående posten förvaras där till dess att den hämtas.)

Claes informerar vidare om att han vid förhandlingar med Schenker blivit erbjuden att affären ska bli s.k. paketombud. Claes försöker förhandla med Posten om 
motsvarande för ”deras” paket.

Styrelsen beslutar att ge Claes i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Posten enligt ovan.
• Uthyrning av bryggkaféet

Bemanningsfrågan för bryggkaféet under sommaren har inte varit möjlig att lösa. Arholma Nord har visat intresse för att hyra bryggkaféet och driva verksamheten 
vidare. 

Styrelsen beslutar att ge AU i uppdrag att fortsätta och förhoppningsvis avsluta dessa förhandlingar
• Tjänst som föreståndare i Arholma handel 

Thomas Lindgren önskar gå i pension från hösten 2011. Thomas kommer då ha varit affärsföreståndare i 7,5 år.

Styrelsen arbetar med frågan om att hitta en efterträdare och ser optimistiskt på möjligheterna att finna en bra lösning.
• Övriga frågor

Det har visat sig svårt att finna sommararbetande till affären. Styrelsen uppmanar alla som har kandidater att höra av sig till Inger. De måste minst vara 16 år.
• Mötet avslutas

Vid pennan Justeras

Lars Lönnstedt Inger Örtendahl


