
Plats: Arkö kursgård

Närvarandez 24 st

$ L Ordförande Mikael Fast hälsade de närvarande'välkomna och förklarade stämman öppnad.

$ 2. Parentation fcjr Ulla Alse
Ordförande informerade att st5,relsen beslutat att i samband rned Ulla Alse:s bortgång lämna en
gåva på 1000:- till Sjöräddningssällskapet Arkösund för ett fint omhändertagande och
Ewa Wahren mindes Ulla Alse som vän.

$ 3. Till ordftjrande för stämman valdes Mikael Fast.

$ 4. Till sekreterare for stämman valdes Joakim Nord.

$ 5. Fastställande av röstlåingd skall göras vid behov.

$ 6. Till justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoli valdes Ulla Fast.

$ 7. Stämmans utlysning gjordes först i vinterbulletinen och därefter på anslagstavlorna på Arkö.
Stämman godkände att stämman utlysts i god tid.

$ 8. Redovisning for det gångna räkenskapsåret:

Fontlkonto:

Plusgirokonto

Sparkonto:

Utgående balans:

Årets resultat:

11 017,60 kr
19 155,29 kr

45,69 kr

30 218,56 kr

6350,67 1{r

Antalet betalande medlemmar under året har varit 83st.

$ 9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

$ 10. På ftirslag från revisorn beviljades kassören och styrelsen ansvarsfrihet fiir det gågna
verksamhetsåret.

$ I 1. Balansräkningen fastställdes och årets vinst fors över till ny räkning.

$ 12. Årsavgiften fastställdes att ligga kvar på 100 kr och ingen inträdesavgift skall tas ut.

$13. Till ordförande på 1 år valdes Mikael Fast.

$14. Till sekreterare pä2 är valdes Karin Selldin



$ 1 5. Till stugfogde på 1år valdes Lars Kratz

$16. Till revisor på 1 år valdes LarsKratz och till revisorssuppleant Per Westerholm.

S17. Till valberedning valdes Rosita Westerholm (sammankallande) och Helene Nord.

$18. Föreningens firma tecknas av ordföranden Mikael Fast och kassören Karin Selldin var för sig.

$19. Cigarettfimpar finns kastade på vandringslederna.

Stämman diskuterade möjligheten attsättaupp skyltar med upplysningar och information utmed
lederna.

$20. Nya pengar till fiberutbyggnaden har inkommit till IP Only.

$21. Inget uppft)rande av mobilmast på foreslagen plats vid Arkö by.

$22. Bryggoma 14 och 15 i Bäckmansviken skall renoveras under hösten 2018 har Norrköpings
kommun bestämt.

$23.Stämman beslutade att inte göra något GDPR utskick till medlemmarna då vi endast använder
adresslistan för interna utskick.

$24. Då inga ylterligare frågor fanns att diskutera tackade ordftiranden for visat intresse och fiirklarade
stämman avslutad.

Vid protokollet: Justeras:

0/ilk/***
/Joakim Nord/
/Sekreterare/

/Mikael FasV

/Ordförande /
/Ulla Fast/


