Protokoll Arstämma Arkö Bvalaq söndasen 25 Juli 2021
Plats: Bvalaqets klubblokal
Näruarande

10 st

=

g 1. Ordförande Mikael Fast hälsade de närvarande välkomna och förklarade
stämman öppnad.
S 2. Till ordförande för stämman valdes Mikael Fast.
S 3. Till sekreterare för stämman valdes Anne-Louise Lambot.

$ 4. Fastställande av röstlängd skall göras vid behov.
S 5. Till justeringsperson

jämte ordföranden att justera dagens protokoll valdes

Marie Fast.
g 6. Stämmans utlysning gjordes först i bulletinen och på Arkös anslagstavlor samt
en mailad inbjudan till årsstämman.
Närvarande medlemmar godkände att stämman utlysts i god tid.
$ 7. Redovisning for det gångna räkenskapsåret:

Fondkonto:

12162,68kr

Plusgirokonto:

12 869,38kr
45,68kr

Sparkonto:
Utgående

balans: 25 077,82kr

resultat:

- 2 337 ,74kr
Arets
Antalet betalande medlemmar under året har varit42 stycken.
$ 8. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
S 9. På förslag från stämman beviljades kassören och styrelsen ansvarsfrihet för det

gångna verksamhetsåret.
910. Balansräkningen fastställdes och att årets underskott förs över till ny räkning.
911. Arsavgiften fastställdes att ligga kvar på 100 kr och ingen inträdesavgifts skall
tas ut.

512. Till ordförande på 1 år valdes Mikael Fast.
513. Till sekreterare på 2 är valdes Helen Nord.
514. Till kassör på 2 är valdes Karin Selldin.
51

5. Till styrelseledamöter pä 2 år valdes:
1. Michael Fall
2. Anne-Louise Lambot
3. Eva Wahren
4. Anton Dahllöf

516. Till stugfogde på 1 år, vakant
Var och en som är i Klubblokalen städar efter sig, inklusive dasset.
Är dasset fullt meddela Byalaget.
517. Till revisor på 1 år valdes Joakim Nord och revisorssuppleant är vakant
$18. Valberedningen är Joakim Nord, 1 stycken vakant.

$19. Föreningens firma tecknas av ordföranden Mikael Fast och kassören

. Karin Selldin var for sig.

s20.

Diverse information
- Några skärgårdsintresserade och skärgårdsbevarande personer har tagit fram
en sida med aktuella frågor som i hög grad berör oss som bor på Arkö samt
öarna i Arkösunds skärgård. www.arkipelaqet.se

-

-

Byalaget har märkt ut leder tidigare, en röd och blå. Märkningar behöver
förnyas. Blå led är påbörjad och Röd led kommer att märkas upp under
sommaren. En revidering av ledernas märkning kommer att ske. En led mot
Lundasundet är på gång som kommer att vara orange. Den kommer att utgå
från Arkö by. Byalaget kollar av med stamfastighetsägarna.
Det finns nu mer ett Pok6stop på Lotsudden.

Brandskydd på Arkö.
Michael Fall tog upp frågan 2019. Brandskydd har diskuterats på olika möten bl a
markägarna och bryggföreni ngar.

Myndigheten för samhällsberedskap har tagit fram en plan för andra områden när det
gäller brandskydd. Kenne Nygren har kontakt med brandförsvaret enligt
Michael Fall.
Det finns planer för andra öar i vårt område. Arbetet fortsäfter med att skapa någon
form av plan för brandskydd på Arkö. Det är viktigt att nå ut till alla för information.
Vi, styrelsen tillsammans med markägare, ska försöka skapa någon informationsväg
till alla fastighetsägare på Arkö.
Det finns lite utrustning i form av metallräfsor, yxor och spadar iWesterbergs lada i
Arkö by.
Kenne Nygren har mailat till styrelsen en fråga om ekonomiskt bidrag till vagnar med
brandsprutor men Arkö Byalags ekonomi tillåter inte det på rekommendation av
kassören Karin Selldin samt att det är lite oklarheter om var dessa skall vara
stationerade och hur transporten kommer att utföras till brandplatsen.

Vi behöver ta ett samlat grepp angående brandskydd på Arkö. Arköbyalag är
positiva till detta arbete. Frågan är hur det ska gå till?
S20. Då inga ytterligare frågor fanns att diskutera tackade ordföranden för visat
intresse och förklarade stämman avslutat.
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