
 Närvarande:   Frånvarande:
 Claes Ståhle, ordf. (CS)  Kristina Bergwall (KB)
 Gunnar Andréen (delvis) (GA) Jan Erikson (JE)

Ulf Arthursson (delvis) (UA)  
 Lena Janson  (LJ)   

Sverker Johansson (SJ)
Cathrine Lundgren (CL)
Göran Oldén (GO)

§ 1 Mötet öppnas
 Ordf hälsade styrelsen välkommen

§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 
protokoll

 Till justeringsperson valdes Cathrine Lundgren

§ 3 Genomgång av protokoll från konstituerande möte
 Beslöts att genomgång skall ske på nästa styrelsemöte

§ 4 Årsmötet – protokoll
Beslöts att CS och UA skall göra förnyad genomgång för 
att korrekt återge mandatperioderna för resp. valda 
styrelseledamöter. Protokollet distribueras av UA och gås 
igenom på nästa styrelsemöte.

§ 5 Förslag till styrelsens arbetsordning 2009-10
Under 4.2 Sekreterare, diskuterades Byalagets 
informationshantering inkl Webbmasterfunktionen.
Beslöts att särskild punkt skall införas i arbertsordningen 
vad gäller arbetsuppgifter för den nya webmastern.
Gordon kvarstår tills vidare som Webbmaster i väntan på 
etablering av den nya webbsidan. (teknikfrågor).

Under en längre tid har det funnits en arbetsgrupp 
avseende design av Byalagets hemsida. Gruppen har 
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betstått av Jacob Bjerkefeldt (sammankallande), Mats 
Mjörnemark, Jan Eriksson med Gordon Skalleberg (GS) 
som adjungerad. Då det webbmasterprogram som GS 
använder anses för komplicerat har JB föreslagit att ett 
webmasterprogram som är mindre komplicerat 
införskaffas. Beslöts att CS och GA kontaktar JE för 
vidare klarläggande.

Diskuterades informationshanteringen generellt och 
speciellt vem som skall ansvara för affischer. Beslöts att 
projekt-ledaren för resp. aktivitet i samråd med 
programansvarig ansvarar för utformning och 
framtagning av affisch- och annat informationsmaterial 
samt för uppsättning av affischer och förmedling av 
texter o bilder till webbmaster för inläggning på 
hemsidan.

Diskuterades p 4.3, Kassör, i arbetsordningen speciellt 
vad avser hanteringen av medlemsavgifter och 
hanteringen av medlemsregistret. Beslöts att CS, SJ och 
GA skall ha ett möte med Lars Bergwall för information 
om Hamnföreningens bokföringsprogram och hantering 
av medlemsregister.

Beslöts att arbetsordningens text justeras enligt följande:
att kassörens ansvar för kontakter med 
Skattemyndigheten skall kompletteras enligt följande 
tillägg:
...Skattemyndigheten, inklusive deklarationer och 
skatteinbetalningar...
att sista delen av ovanstående punkt i arbetsordningen 
skall sättas som separat punkt med följande lydelse:
-skall ha ansvaret för att gällande regler följs vid inköp 
av tjänster och produkter samt arvodering
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Beslöts att särskild punkt skall tas upp om arbetsordning 
för Webmaster

§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter inkl. offerter 
från UA
- Bassängen
NCC offert finns på slipning av botten och med 
påläggning av ny bottenyta. 
Diskuterades om bidrag från kommunen men också att 
vända på frågan och begära att kommunen tar över 
driften av bassängen och att Byalaget bidrar med visst 
årligt belopp.
Beslöts att frågan tas upp med kommunens 
representanter på möte i Arild den 28 april.

- UV-anläggning
Beslut ej aktuellt för närvarande i avvaktan på 
klarläggande om driftsansvaret för bassängen.
Beräknad investeringskostnad 30.000 kr.

- Bassängkanten
Nuvarande betongplattor ligger ojämnt och det är 
problem med ogräs. Offert har tagits in på s.k. 
gummiasfalt. Materialkostnad 80.000 kr plus arbete 
60.000 kr. Även denna fråga är avhänging av utgången 
på mötet med kommunrepresentanterna. 

- Lockens Grund
Reparation av betongyta utföres med egen arbetskraft. 
Materialkostnad ca 10.000 kr. UA är sammankallande.

- Hemsida, Byaläget, Matrikel, produkter
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Beräknad investering i program ca 30.000 kr. Se även § 5 
ovan.
Finansieringsalternativ
- Kommunen
- Posten
- Medlemmar 
- Externa donatorer, sponsorer och annonsörer

§ 7 Budgetförslag samt fastställande av budget 2009-10 
 Under denna punkt togs följande beslut:
 Att inbjuda Morgan Brodd till nästa styrelsemöte för 

klarläggande betr. föreningens skattesituation och 
skattekonsekvenser av olika beslut.

 Bygedbolagsfrågan diskuterades kort, men hänvisades 
till Årsmötesprotokollet.

 Intäkten gåvor exkl. Lockens grund höjes till 20.000 kr
 

Badbiljetter till bassängen:
  Säsongsbiljett 400 kr
  Dagbiljett 30 kr
 

Avgift för simskola 500 kr för alla (ingen rabatt för medl 
i Byalaget)

CL redovisar på nästa styrelsemöte aktuellt läge för årets 
simskola m.a.p. simlärare, bef utrustning och ev inköp av 
ny utrustning mm

 
Noterades att en intäkt från kommunen på 20 000 kr 
bortfaller om kommunen väljer att ta NCC faktura på 
bassängrenoveringen.

 
Skånetrafiken har begärt att toaletten i posthuset skall 
vara tillgänglig för deras chaufförer. Beslöts att toaletten 
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skall vara öppen efter att den renoverats av kommunen, 
samt att ersättning skall begäras från Skånetrafiken.

 
 Byalagets hemsida användes av Vägföreningen, 

Hamnföreningen och Sjöhästen. Föreslogs att 
Hamnförening

 I likhet med Vägföreningen skall betala 2.000 kr per år 
och Sjöhästen 1.000 kr per år.

 Diskuterades ekonomin kring kiosken. Beslöts att denna 
fråga beslutas vid senare styrelsemöte.

§ 8 Program och frågeställningar inför KS besök 090428
 Beslutades följande:
 CS förhandlar med Strand ang mat, om ej OK pris 

kontaktas Rusthållaregården.

 Styrelsen träffas kl 1530 på posten
 

Rundvandringen sker med start Lekplatsen/Tennisbanan, 
Posthuset, Busstorget, Klötet, Bassängen, Lockens 
badplats, Hamnen och Kioskerna.

 
GO tar fram förslag på placering av bänkar och 
flaggstång, som vid besöket redovisas av LJ

 
SJ visar kommundeltagarna befintliga kartor

 
UA informerar om lekplatsen, bassängen samt Lockens 
badplats.

§ 9 Program Våren 2009 – uppdatering och fastställande 
Temadagar, hjärt-lungräddning, kapellet, trädgård, 
teater, etc.
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- Valborg
Valborgselden tänds kl 18.45. Krister Thelin håller tal till 
våren. I Bygdekörens frånvaro kommer allsång att hållas 
med byns sångare som försångare. Lars Kjellberg har 
åtagit sig att i samarbete med KB trycka upp de 
vanligaste vårsångerna för distribution. 

- Städdag
Städning kommer att ske enligt särskilda instruktioner 
från UA. LJ påtalade att all städning av gator och vägar 
är Vägföreningens ansvar. Simbassängen, målning av 
bruna kiosken, Posten, Strandhagen o Lekplatsen är de 
viktigaste platserna. På städdagen bjuder byalaget på fika 
efter avslutat arbete. KB kontaktar Hamnfiket.

-  Simskolan
CL redovisar på nästa styrelsemöte aktuellt läge för årets 
simskola m.a.p. simlärare, bef utrustning och ev inköp av 
ny utrustning mm

§ 10 Övriga frågor
Byalaget har erhållit en flaggstång som gåva (exkl. 
fundament som kostnadsberäknats till 10.000kr). 
Föreslogs att flaggstången skall placeras på
samma plats som byns julgran, då på ett sådant avstånd 
att julgranen och flaggan inte stör varandra. Sahlbergs 
bör tillfrågas.
Beslut tas vid kommunens besök den 28/4. 

§ 11 Nästa möte
Beslöts att nästa styrelsemöte blir den 18 maj kl 0900 i 
Posthuset.
Framtida styrelsemöten kommer att vara den 3:e 
måndagen i varje månad.
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§ 12 Mötet avslutas

Arild den 20 april 2009
Vid protokollet:   Vidimeras:  Justeras:

Gunnar Andrén   Ulf Arthursson Claes K Ståhle Cathrine 
Lundgren
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