
Protokoll fdn Arholmav@arnas samfiillighetsfOreningens ordinarie arsstamma 2021-08-29
Kl. 11:15 i Bakbergsgarden pa Arholma.
Niirvarande: Enligt sepamt niirvardista (12 St)

I.

2.

3.

4.

Stiimman Oppnas.
OrdfOranden Nrklarar stMman Oppnad.

Val av ordfOrande fOr stiimman.
Till ordfOrande fOr stMinan valdes Bd Ekstedt.

Val av sekreterare fOr stamman.
Till sekreterare fOr stiimman valdes Andreas Anulf.

Val av wa protokolljusterare tillika rOstriiknare.
Till rOstraknare saint alt tillsammans med ordfOranden fOr sWmman och fOreningens ordfOrande justera
protokollet valdes Kenneth Wennerholm och Ulla Rasmusson.

5.

6.

Fragan om stiimman stadgeenligt kallats.
Konstaterades alt stMman stadgeenligt utlysts.

7.

8.

Styrelsens och revisorernas berattejser.
Mikael Ekberg (Ordf"1rande) fOredrog verksamhetsberMtelsen som d&efter godkandes.
KassOren Folke Anulf fOredrog revisionsbeUittelsen som Urefter godkandes.

Ansvarsfrihet fOr styrelsen
StMman beslutade att faststMla den i verksamhetsbeWttelsen intagna resultat- och balansWkningen varefter
stMman beviljade styrelsen ansvarsfrihet RJr det gdrigna verksamhetsMet.

Framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmar.
Styrelsen foreslar ddndring att Oka arvodena fOr styrelsen ined 10% (ca 2400kr), fOr att sc till alt man har en
styrelse aven langsiktigt.
Stamman rOstade enhMligt ja till detta f"0rslag.

Inga motioner har inkommit till stddmman

9. ErUttning till styrelsen och revisorer.
ArssWmman beslutade alt godkanna styrelsens fOrslag till erUttning,ink1. 10% hojning enligt punkt 8 fOr
styrelse och revisorer.

10. Simpnb Lotshamn. Information om behov av underhMl.
Lotshamnens yttre pir (vagbrytare) ar i stort behov av uppruslning a dct cHer inspektion har framkommit
brister som uppstMt av naturligt slitage. Styrelsen jobbar med alt fa in tre offerter fOr upprustningen av piren.
Man ska ocksa titta pa hur man Kan utnyttja hamnen Hittre och om mojligt fa in pengar pa den verksamheten.

11. Styrelsens fOrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringskingd.
KassOren redogjorde kortfattat otn styrelsens Rlrslag till utgifts- och inkomststat saint debiteringskingd.
Stddmman godkddnde styrelsen fOrslag till utdebitering om 700 kr/andel.

12. Beslut om senaste datum fOr inbetalning av arsavgift.
StMman beslutade att fOre den I december skulk sddttas som sista dag fOr inbetalning av Msavgiher.

13. Val av styrelse och styrelseordfOrande.
Ordinarie ledamot
Mikael Ekberg omval till 2023. Vald till ordf"1rande pa lar (2022)
Tomas Hagberg kvarstM till 2022
Folke Anulf omval till 2023
Andreas Anulf nyval till 2023
Jonny Nord omval till 2023



I

Suppleant
Anna Jakenberg-Brinck nyval till 2022
Bd Ekstedt omval till 2022

14. Val av revisorer,
Stamman beslutade att vMja:
Asa Spetz och Ulla Rasmusson till revisor'er fOr 1 ar
AlfNorman till revisorssuppleant f'jr ] ar

15. Val av valbemlning
Till valberedning beslutade stMman att Ulja:
Torbjom Jansson (sammankdllande), Kenneth Wennerholm och Camilla Forsberg

16. O'vriga fdgor

Brygga GranOsund
Camilla Forsberg informerade stlimman om statusen pa ankiggandet av brygga pa v@fOreningens servitut i
GranOsund. Camilla har fMt ja fdn kominunen inen Kinsstyrelsen har avslagit begaran om att ankra en
flytbrygga. Camilla viii anvanda den allrMnna stranden utanfOr LOnnstedt fOr att dra upp sin bat. SUmman
bifaller alt Camilla rojer vid stranden pa v@fOreningens servitut. Formellt beslut kommer tas i styrelsen.

Information om OstersjO

Styrelsen hMler pa med en Oversyn av Ostersjo (parkeringen och fOreningens brygga) fOr att ta en Httre
struktur och utnyttjande av ankiggningen.

Oct finns skador i dacket pa yttre piren pa grund av stark sjo som skall atgardas.

Styrelsen undersOker mOjligheten att vrida betongklacken vid strandfdstet Ur fQrjor lastar och lossar, sa att
transporter Kan kigga till Kings med bryggan.

Oct har inkommit en fdga om alt fOreningen skall ha en telefonlista fOr dc som har bryggplats i Ostersjo.
Styrelsen kommer titta pa en lOsning som uppfyller GDPR kraven.

17. Justerat pmtokoll.
Oct justerade protokollet kominer alt hMlas ti||gang|igt pa AHVSs hemsida.

18. MOtet slutas.

ndreas Anulf sekretera

Justeras:

enneth Wennerholm
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