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Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF
Tisdagen 13 oktober 2009.
Närv:

Jan Rundström
Marie Linde Persson
Cissi Edvardsson Ken Magnusson

Tommy Evanth
Reine Axelsson

Nicklas Nordlander

§ 1 Alla hälsades välkomna till dagens möte
Ordförande Jan Rundström hälsade alla välkomna till dagens möte.
§ 2 Årsmötesprotokoll.
Protokollet från Årsmötes lästes igenom och godkändes.
Protokollet kommer att skickas till Mats Jensen, Sarrasso AB för att läggas ut på AFF: s
hemsida.

§ 3 Årsmöte 2009
Jan Rundström informerade om att det var ca 30% som inte kom trots att de hade anmält sitt
intresse.
Frågan ställdes hur vi ska få medlemmarna mer intresserade utav att komma på årsmöten.
Diskussion angående upplägg, eventuella föreläsare och tidpunkt diskuterades och kommer
att tas upp vid ett senare tillfälle.

§ 4 Arninge Information, infotavlor, skyltar, folder.
Mats Jensen, Sarrasso AB kommer att kallas till nästa möte angående informationsskylt på
Arningeleden samt innehållet i Arningebroschyren för 2010. Ken Magnusson beställer en ny
informationsskylt.
Tommy Evanth ser över besiktningen utav Arninge Masten och Ken Magnusson kollar upp
försäkringen angående masten och informationsskyltarna.
§ 5

Bevakning och tillsyn
Områdesbevakningen fungerar tillfredsställande för tillfället. Vanlig försiktighet uppmanas.

§ 6

Trafiken
Styrelsen har erhållit flera klagomål angående parkering och hastighet inom området och då
främst på Måttbandsvägen. AFF har tillskrivit kommunen om problemet tidigare.
En vädjan till alla företag är att hålla reglerna och informera sina respektive kunder och företag
om den hastighet som gäller inom området.
Jan Rundström skriver ett brev till Kommunchef Joachim Danielsson för att upplysa om
trafiksituationen.

§ 7 Nyöppnade/flyttade företag inom området
Kärchers nya lokaler står snart färdiga.

§8

Jullunch 2009
Jullunchen är bokad till den 10 dec. kl. 12.00 på Arninge Golfklubb. Jan Rundström kommer
även att bjuda in Leif Gripenstam till årets jullunch. Marie bjuder in Mats Jensen till samlingen.
Vid jullunchen tas även ett nytt foto på styrelsen till Arningebroschyren 2010.

.
§ 9 Mötet avslutas
Jan Rundström avslutade mötet på utsatt tid.

Vid pennan:

Marie Linde Persson

