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Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF
torsdagen den 7 Juni 2007.
Närv:

Jan Rundström
Roland Strand
Cissi Edvardsson Michaela Lönegren

Ken Magnusson
Lars Tungel

Tommy Evanth
Joakim Nyman

§ 1 Alla hälsades välkomna till dagens möte
Ordförande Jan Rundström hälsade alla välkomna till dagens möte och informerade att
Roland Strand, K-rauta, närvarar istället för Mikael Westerback. Samtliga närvarande
presenterade sig då det tillkommit nya medlemmar i styrelsen.
§ 2 Årsmötets protokoll.
Protokollet från årsmötet lästes igenom av samtliga. Protokollet godkändes av styrelsen och
kommer efter underskrift, tillsammans med hela protokollpaketet, närvarolistor mm. att sändas
till JR Förvaltnings AB för arkivering.
§ 3 Ekonomisk rapport
Tommy Evanth kunde rapportera att föreningen har en god ekonomi med en kassaställning på
ca. 210.000 kr. En del av pengarna kommer bl.a läggas på Sarasso-projektet.

§ 4 Årsmöte 2007
Jan Rundström informerade om Årsmötet den 10 maj som var välbesökt. Vissa förändringar
har dock skett sedan dess bl.a. att öppnandet av vissa delar av Norrorts-leden kommer att
tidigareläggas.
Röstlängd och Verksamhetsberättelse, läggs till protokollet som enligt ovan § 1 kommer att
arkiveras hos JR Förvaltnings AB.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen sammansättning är i enlighet med årsmötets protokoll.
Under mötet cirkulerade medlemsmatrikeln för översyn och ändring.
Kontrollera gärna dina uppgifter och återkom med korrigeringar om något ska ändras.

§ 6 Arninge Information, infotavlor, hemsida.
Ken Magnusson kommer att kontakta Sarasso före sommaren, för att höra hur arbetet
fortlöper och återkommer i den frågan. Vidare diskuterades om det ska finnas fler skyltar,
och att det ska finnas en skylt vid varje infart bör vara ett framtida mål.
Diskussioner fördes också kring Arninge Hemsida och den gröna foldern, vilka uppgifter som
bör finnas med osv. Per Hybinette kommer att bjudas in till nästa möte för att redovisa
vidare om Sarrassos arbete, viss information finns tillgänglig på Hemsidan.

§ 7 Arningegolfen.
Arningegolfen är bokad till den 6 sept. på Arninge GK. Ken Magnusson har skickat ut inbjudan
och inväntar anmälningar till detta. Sista anmälningsdag är 24 augusti och avgiften som
innefattar Spel, Mat&Dryck är 550:-.
Jan Rundström föreslog att en vandringspokal införskaffas som pris, Ken Magnusson
tittar på detta.

§8

Återstående mötestider 2007
Då det visat sig vara svårt för några att närvara på torsdagar kommer återstående mötestider
Och även platsen att ändras enligt följande, :
Ons 22 augusti kl. 13.00, Plats. K-Rauta, Mätslingan 1
Ons 24 oktober kl. 13.00, Plats. Åke Tungel Byggare, Leverantörsvägen 2B
Jullunchen bokas till den 11 dec. kl. 12.00 hos Jaktvillan.

§ 9 Övriga frågor
Jan Rundström informerade om olika frågor som styrelsen arbetar med, som bl.a innefattar
områdets skyltar, städning och parkeringsproblem mm.
Fråga gällande ”Papp-skyltning” runt om i området togs upp. Detta kan styrelsen inte göra
något åt med anledning av att det är på kommunens mark, därför måste kommunen kontaktas
för ev. borttagande av dessa skyltar.
Förslag väcktes angående Arninge-symbol vid Norra Länken infarten och om eventuellt
flaggstänger med ”Arninge-symbolen” ska sättas upp vid varje lokal infart.

§ 10 Mötet avslutas
Mötet avlutades strax före utsatt tid. Jan Rundström avslutade med att be alla fundera
vidare kring ovan förslag och gärna komma med fler idéer tills vi ses vid nästa möte
den 22 augusti.

Vid pennan:

Michaela Lönegren

