
Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15

1. Mötets öppnande
Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Camilla Forsberg valdes till årsmötets ordförande och Lena Bolin till sekreterare.

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Birgit Lindgren och Arne Myrbeck.

4. Frågan om stämman behörigen utlysts
Godkändes att stämman behörigen utlysts.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt 
ekonomiska rapport
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Camilla Forsberg (bilaga I) 
som godkändes. Paula Själander föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga II). 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisorernas angivna berättelse
Revisionsberättelsen redovisades av Birgit Lindgren.

7. Årets resultat balanseras i ny räkning
2010 års resultat balanseras i nytt räkenår.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Budget för verksamhetsåret
Paula Själander redogör 2011 års budget (bilaga III) och budgetförslaget 
godkändes.



10. Motioner
En motion har kommit till Intresseföreningen av Maud Eng, Camilla Forsberg 
läser upp motionen (bilaga IV), gällande önskemål om att flytta en gul brevlåda 
till Simesgården.
Styrelsen får i uppdrag att verka för att motionen tas upp till diskussion med 
berörda parter.

11. Val av styrelse
Camilla Forsberg och Pia Åstbom lämnar i och med dagens årsmöte sina poster, 
så 2011 års styrelse ser ut som följer:

Ordförande Tove Tjernkvist 1 år nyval
Ordinarie ledamot Lena Bolin 2 år omval
Ordinarie ledamot Lennart Fransson 2 år nyval
Ordinarie ledamot Paula Själander 1 år kvarvarande
Ordinarie ledamot Anna Rosenfeld 1 år kvarvarande
Suppleant Tobias Olbers 2 år nyval
Suppleant Kicki Tjärnquist 1 år kvarvarande

Konstituerande möte kommer att äga rum i direkt anslutning till årsmötet.

12. Val av revisorer
Ordinarie Torbjörn Jansson 1 år omval
Ordinarie Birgit Lindgren 1 år omval
Suppleant Arne Myrbeck 1 år omval

13. Val av valberedning
Sammankallande Inger Örtendahl

Emma Olbers

14. Medlemsavgift 2012
Medlemsavgiften beslutades oförändrad, 200: -/hushåll.

15. Övriga ärenden
• Årets sommaraktiviteter

Camilla presenterar årets kommande aktiviteter och skickar runt en ”hjälpa till” 
lista för sommarens aktiviteter.

 Städning av badstranden kommer att äga rum lördagen 4 juni 2011 kl
11.00, medtag egna redskap, handskar och kaffekorgen. Under
sommaren 2011 kommer ett ytterligare lass med sand läggas på stranden.

 Förberedelsearbetet inför midsommarafton 24 juni 2011 har redan
påbörjats. Stången har tjärats och detaljmålats och papperspioner är



tillverkade. Kommande arbetsuppgifter är att torsdagen 23 juni 2011 ta
med sig tidningspapper, sax och liljekonvaljblad till stången klockan
10.00 för att gemensamt klä stången. Vid 19.00 i kyrkan samma dag
övas det sång i kyrkan. På midsommarafton reses stången klockan 15.00
med Ella och Martin Österdahl samt Emma Olbers som lekledare,
eventuellt kommer en barnkör med öns egna talanger delta.

 Arholmadagen 16 juli 2011

 Sillunchen kommer i år att äga rum lördagen 3 september. Stämman får
information om att utifrån gällande alkohollagstiftning kommer Anna
Brandi i år att sälja alkoholhaltiga drycker under lunchen. Alkoholfria
drycker och maten bjuder som vanligt Intresseföreningen på.

• Förslag till samgående mellan Arholma Intresseförening och
Arholma Skärgårdsförening

Detta förslag bordlägges, förslaget behöver diskuteras vidare i respektive
styrelser och frågan kommer att tas upp vid senare tillfälle.

• Rapport från Nätverket Vindkraftsstudier på Björkö och Arholma
Camilla Forsberg informerar om arbetet med vindkraft utifrån hennes egna
motion till Arholma Intresseförening 2009. Fram tills nu har intresserade
personer gjort olika undersökningsarbeten, varit på studiebesök på Åland och
bjudit ut föreläsare till Arholma. Allt detta arbete har nu lett till att en
arbetsgrupp har skapats för att bilda en vindkraftsförening och Arholma
Intresseförenings arbete med motionen är nu avslutad.

• Information från Sture Forsberg avseende förändring i sophämtning
Under 2011 kommer det inte bli någon kampanjhämtning vid fastigheterna men
däremot kommer en grovsopsfärja till Österhamnsbryggan 7 juli mellan 09.00-
13.00 . Sture informerar också att kyl och frys hämtas gratis vid fastigheten efter
beställning till renhållningen i Norrtälje Kommun.
Slambrunnstömning kommer att påbörjas 2011-05-17. Tömning på brunnar till
fastigheter på öar utan fast förbindelse ska äga rum vart tredje år.
Det förs en diskussion om de höga kostnaderna för slamtömning men även att
obligatoriska slamtömningen har skapat möjligheter för installationer av
vattentoaletter.
 Styrelsen får i uppdrag att bevaka frågan om kostnaderna för renhållningen,
är kostnadsskillnaderna rimliga mellan fastland och öar utan fast
förbindelse?
För ytterligare information angående renhållning se Norrtälje kommuns hemsida
www.norrtalje.se

Återvinningsstationen på Arholma drivs av Arholma Intresseförening. Sture
Forsberg har som ”general” över stationen och tömning av säckarna i år
tilldelats en ”arme” av frivilliga, Hasse Bolin, Lennart Fransson och Leif
Själander. Sedan tidigare hjälper även Stefan och Torbjörn Jansson, Per-Henrik
Sjöblom och Tomas Andersson till med underhåll av stationen och förberedelser
för transporter till fastlandet med hjälp av Erik Vesterlund.



Under perioden vecka 20 till 34 kommer kartongåtervinning inte vara
tillgänglig.

• Båkbergsgården
Båkbergsgruppen ( Byalaget och Arholma Intresseförening) har gjort en ansökan till 
UROSS ( Utveckling av Roslagen och Stockholms Skärgård) om bidrag till en 
utbyggnad av Båkbergsgården. Fortsatta diskussioner kommer att föras med 
representant från UROSS vid ett personligt besök på Arholma. De aktuella 
byggplanerna är att slå ut innerväggar för att skapa ett större gemensamhetslokal, 
sätta upp vikväggar, ljudisolera, flytta köket, ny luftvärmepump och medel till 
möbler. I samband med beskrivningen av byggplanerna förs en diskussion om 
behovet av en större lokal eller inte. Det lämnas även förslag att skapa en museidel i 
den tilltänkta ombyggnaden.
Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga.

• Webplatsen www.arholma.nu
Christer Forsander har gjort en skrivelse till Arholma Intresseförening om att han 
avsäger sig den fortsatta driften av Arholmas webbplats i och med 2011 års slut. 
Styrelsen kommer att bjuda in Christer och föreningar på Arholma till ett 
styrelsemöte under hösten 2011.

• Utskick med sommaraktiviteter
Det förs en diskussion om behovet av sommarutskicket. Stämman anser att det finns 
ett stort värde att få en samlad information om vad som händer på Arholma under 
sommaren. Senast den 15 juni 2011 ska respektive förening eller arrangemangs 
material komma Sylvia Manners till handa i 180 exemplar.
Styrelsen kommer att verka för att turistrådet ska köpa in stämpel och kuvert för 
att underlätta hanteringen av utskicken.

• Hjärtstarter
Styrelsen informerar tillsammans med Hasse Bolin att det är på gång en hjärtstarter 
till Arholma. Arholma Intresseförening tillsammans med Byalaget håller i den 
fortsatta processen med att skapa förutsättningar för bland annat HLR-utbildning och
förvaringen av hjärtstarten.

• Anslagstavlor
Sedan i slutet av april månad finns det nu två anslagstavlor vid affärsbryggan, en 
tavla för köp, byt, sälj och tjänster och en till föreningar, kultur och nöje. Förslag om
att göra ”två tavlor” av anslagstavlan mitt i byn framkommer och även önskemål om 
att en regel/förhållningsinformation sätts upp.
Styrelsen får i uppdrag att genomföra dessa förslag.

• Avtackning
Camilla Forsberg och Pia Åstbom avtackas för sitt engagemang i Arholma 
Intresseförening.



16. Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Bolin

Justerade

Birgit Lindgren Arne Myrbeck


