Box 7073
187 12 TÄBY

Orgnr 816000-5610
Telefax 08-630 07 71

Postgiro 442 22 99-0
Bankgiro 723-1079

Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF
tisdagen den 23 oktober 2008.
Närv:

Jan Rundström
Ken Magnussson

Marie Linde Persson
Reine Axelsson

Niclas Nordlander
Tommy Evanth

§1

Alla hälsades välkomna till dagens möte
Ordförande Jan Rundström hälsade alla välkomna till dagens möte som hölls på K-rauta.
Mats Jensen från Sarrasso var inbjuden till dagens möte

§2

Val av två justeringsmän, att justera protokollet
Reine Axelsson samt Jan Rundström

§3

Föregående protokoll.
Ändring i föregående protokoll av hastighetsbegränsningen från 30km till 50 km.
Inga övriga tillägg.
Protokollet skickas till Mats Jensen, Sarrasso för att läggas ut på hemsidan.

§ 4 Arninge Information
Asfalteringen är nu klar, Sarrasso AB undersöker och återkommer till nästa möte ang Infotavla
Nästa Arninge Information kommer att tryckas i januari och beslut togs att ny gruppbild ska
tas samt uppdatering av samtliga namn.
Pga fotograferingen är nästa möte 081209 obligatorisk.
Innehållet i tidningen bör ses över och förslag var att skriva om översiktsplanen
av området samt övriga projekt.
.
§ 5 Bevakning och tillsyn
Generell ökning av inbrott i området, helgen v.42 hade Boetten inbrott och det stals datorer från
kontoret. Allmän uppmaning till alla är att se över sitt eget hus. Ett förslag är att ev sätta upp
rullgardiner för fönstren för att undvika att stöldbegärliga varor syns..
Inga övriga åtgärder kommer att tas av föreningen.

§ 6 Ekonomisk rapport
Tommy Evanth rapporterade att inga större förändringar har skett förutom en kreditering på
el pga felavläsning på Arninge-masten, kassaställningen är den 3/10 – 08 102,464 kr.

§7

Arninge Golfen
Pga. för få intresserade läggs den årliga golfaktiviteten ner, förslag på nya aktiviteter
mottages tacksamt.

§ 8 Övrigt
Jan rapporterade om Organisationen Trygg i Täby

§ 9 Kommande mötestider
Jullunchen är bokad till den 9 dec kl. 12-14 på Restaurang Jaktvillan som också kommunalrådet
Leif Gripenstam är inbjuden till.
Observera att det är obligatorisk närvaro då fotografering ska ske till Arninge broschyren.
Övriga mötestider:
090203 kl. 13,00 i JRs lokaler
090317 kl. 13,00 i JRs lokaler
090414 kl. 13,00 i JRs lokaler, årsmötesupplägg
090519 kl. 13,00 på Arninge Golfklubb, årsmöte, kallelse 4 veckor innan årsmötet.

§ 10 Mötet avslutas
Jan Rundström tackade för dagens möte.
Nästa möte 090203 kl.13,00 i JRs lokaler

Vid protokollet
Marie Linde Persson

