
 
Gunnar Andréen, sekr   Ulf Arthursson, 

förhindrad  Kristina Bergwall   Jan Erikson
Lena Janson,   Sverker Johansson, 
Cathrine Lundgren  Göran Oldén  

 Claes Ståhle, ordf. 

§ 1 Mötet öppnas
 CS öppnar mötet

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

 GA valdes till sekreterare för mötet och LJ som 
justeringsperson

§ 3 Godkännande av agenda  
 Godkändes agendan

§ 4 Genomgång av protokoll:
- Årsmöte
Justeras i enlighet med protokoll från Konstituerande 
möte 2008 vad avser mandatperioder för resp. ledamot. 
(bil.1) CS kontaktar Årsmötesprotokollets justeringsmän 
för godkännande och påskrifter.

- Konstituerande möte
Efter mindre redigering av text avvaktas med justering 
till efter att årsmötesprotokollet justerats (bil. 2)

- Föregående möte 090420
Protokollet genomgicks och godkändes.
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§ 5 Ekonomiska ärenden 
- lägesrapport  
SJ redovisar den ekonomiska ställningen (bil. 3). 
Kommenterades bl a att 233 årsavgifter var betalda, 
vilket är något fler än vid samma tid föregående år. 
Noterades också att Vägföreningens andel av kostnad för 
julgran var utestående, vilket åtgärdas av LJ. CS skall 
inkomma med slutredovisning från operaresan i höstas.

Beslöts att sep konto för lekplatsens kostnader skall 
läggas upp.

Budget 2009
Sponsringskostanden på hemsidan höjes till 500 kr. 
Faktura tillställes sponsorerna.

- avrapportering investeringsprogram
Genomgicks inveteringsprogrammet med särskilda 
kommentarer på nedanstående punkter.
  
- godkännande av avtal om renovering av poolen
CS redogjorde för avtalet med Restoral och informerade 
om att NCC inte är mellanhand. Totalkostanden för 
renovering av poolen beräknas uppgå till 56.000 – 
60.000 kr. Viss del av arbetet kommer att ske på löpande 
räkning. Arbetet har påbörjats och följs upp av UA. 
Avtalet godkändes.

CS och GO undersöker om några av poolproblemen 
beror på misstag från NCC och Jan Tengnesjö sida för 
arbete utfört 2008 och i så fall om krav kan ställas på 
dessa.
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CS/UA tar bild på klotter på bassängkanten och sänder in 
skadeståndsanmälan till Länsförsäkringar. Samtidigt 
bedöms om polisanmälan skall göras.

- ansökan till kommunen om bidrag
Beslöts att kostnaden för poolrenoveringen (som 
faktureras Byalaget) översändes till Höganäs Kommun, 
med ett äskande om maximalt bidrag.

- avtal med Hamnkiosken om försäljning av badbilj. 
mm.

CS och SJ ansvarar för kontrakt om biljettförsäljning 
med Hamnkioskens nya operatör, Annelie Eriksson

- avtal om brödförsäljning i byalagskiosken.
Kioskhyran blir oförändrat 250 kr. SJ ombesörjer avtal 
med operatören.

- godkännande av avtal med simlärare 
CL meddelade att två simlärare engagerats till en kostnad 
av 15.000 kr totalt.

- godkännande av avtal musikunderhållning 
Arildsdagen

CS rapporterade att avtal träffats till en total kostnad på 
10.000 kr inkl 3.000 kr för hyra av högtalare. D.v.s. 
samma kostnad som 2008.

Beslöts att biljetter till kvällens måltid säljes av Byalaget 
i Viktors kiosk i veckan innan Arildsdagen.

Uppdrogs åt SJ att uppdatera 2009 års budget med 
ovanstående kompletteringar så att den kan bifogas till 
årsmötesprotokollet. 
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§ 6 Uppdaterad arbetsordning
 CS rapporterade att ändringar som beslutats vid 

föregående möte hade införts. JE ombads utarbeta förslag 
till arbetsordning för webbmaster, varefter 
arbetsordningen godkännes vid nästa styrelsemöte.

§ 7 Rapport från möte med Kommunens AU
 Lämnade CS en kort rapport om ett mycket lyckat möte. 

Protokoll framtages av CS och UA och utsändes snarast, 
för behandling på ett extra möte den 27 maj kl 0900. Tid 
avsättes också för en kortare genomgång av den 
uppdatering som GO 

 ombads ta fram av noteringarna fr Brainstormingmöte

§ 8 Program Våren 2009 
- Valborg – lägesrapport
Beslöts att Valborgselden skall tändas fredagen den 23 
maj kl 21.00. CS kontaktar Leif i Bräcke och 
Brandväsendet. KB ordnar med anslag på posten m.fl. 
platser och CS aviserar Gordon Skalleberg om införande 
på hemsidan.

- Lansering av boken om Arildslegenden
Informerade SJ om lanseringen den 4 juli kl 18.00. 
Uppdrogs åt SJ att begära in en lämplig text om 
evenemanget av Bodil Marteleur att skickas till CS o 
användas för införande på hemsidan och i pressen.
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- Midsommar – lekledare o musikant
Jan Nordén har åtagit sig att ansvara för musiken och att 
vara lekledare. Sara Wahlströmer kommer att gå med i 
tåget från hamnen. Vid Midsommarstången ansluter 
Bertil Unger på dragspel.

Beslöts att 2 st lottringar införskaffas och att KB 
ombesörjer lämpliga vinster (3 per lottring), bl a 
befintliga nya leksaker från Byalgets förråd. KB ansvarar 
för personal.

Utöver lottringarna skall vi ha två ”mössbärare” för 
insamling av bidrag till musik och lekledare. KB 
ansvarar för personal.

KB beställer, på Skutan,  godis, flaggor, mm som 
avhämtas av LJ.

- Arildsdagen – arbetsgrupp
Tillsättes vid nästa styrelsemöte den 15 juni

KB förhandlar med Bäckafarm om leverans av mat. 
Förslag på matsedel kommer från KB och CL.

CS ansvarar för kontakt med tältleverantör.

Diskuterades en stor synlig skylt med sponsorernas 
namn. CS talar med Gordon S och ansvarar för att 
förslag framtages.
I samband med detta diskuterades förslag från KB betr. 
skyltar i trä som kan användas år efter år för olika 
ändamål. KB återkommer med förslag.

- Förslag om stormöte med alla föreningar
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Frågan bereds vidare av GO, CS o SJ och tas upp på 
styrelsemöte efter sommaren.

- Övriga aktiviteter, temadagar, etc.
Musik i hamnen av Höganäs Musikkår den 10 juni kl 
19.00. KB kontaktar hamnkiosken betr ev. öppethållande.
Stolar hämtas i ”ladan”. Ansvarig GO.

Inskrivning till Simskolan kommer att ske den 22 juni på 
förmiddagen. CL är bortrest, varför KB, LJ och CS tar 
hand om inskrivningen. 

Endagsbiljetter finns färdigtryckta. Säsongsbiljetter tas 
fram genom CS försorg. Skall vara klara till den 1 juni. 
SJ informerar Hamnkiosken.

Affischer (minst 5 st) om Simskolan införskaffas genom 
CLs försorg. Viktigt att det anges att simbassängen inte 
är tillgänglig förrän efter kl 13.00 under de 4 veckor som 
det är simundervisning.

CS och CL ordnar med affischer om var biljetter till 
simbassängen kan köpas. 

Byavandringen den 24 juni avslutas med visning av 
gamla Arildsfotagrafier i Missionshuset. KB undersöker 
med Elsmén om det är möjligt att få låna DVD-filmen 
från gamla Arild. KB undersöker om Missionshuset är 
ledigt.
  

§ 9 Byaläget, hemsidan, medlemsregister – lägesrapport 
CKS 

 Beslöts att Byaläget skjuts på framtiden och att 
koncentration sker på att få hemsidan uppdaterad i ny 
mjukvara. JE och CS återkommer.
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Om medlemsregister inget nytt.
 
§ 10 LEADER, lägesrapport GO
 GO lämnade en kort rapport om LEADER projektet. En 

ev ansökan måste koordineras med övriga byalag i 
Kullabygden och ev. Kullabygdens Hembygdsförening. 
Kontakter tas av CS och SJ som rapporterar vid senare 
styrelsemöte.

§ 11 Övriga frågor
Informerade CL om att Malmgrens ”lada” måste tömmas 
då ägaren skall renovera den. CS undersöker med 
Kommunen om Postens garage kan användas som förråd.
JE undersöker med Hamnföreningen om stolarna kan 
lagras bakom Kajutan om Postens garage inte kan 
användas.

KB rapporterar att förrådet av Arildströjer behöver fyllas 
på. Uppdrogs åt KB att beställa 100 tröjor i lämplig 
storleksfördelning.
Enades mötet om att tröjor skall om möjligt säljas vid 
varje aktivitet, tex Arildsdagen, inskrivning till 
simskolan, Midsommarfirandet, Byavandringen etc.
SJ erbjöd sig att löpande ta hand om tröjförsäljningen i 
samband med Arildsdagen och andra evenemang, vilket 
styrelsen enhälligt tacksamt accepterade.

CL  meddelar att uppsättning av en basketkorg på 
boulebanan inte ansetts lämplig utan skulle kunna sättas 
upp på lekplatsparkeringen, om denna asfalteras. Frågan 
skall tas upp på mötet med Kommunens KS AU.
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CL påtalade också att det taggiga buskaget i lekplatsens 
norra del förstör barnens bollar. CS o UA undersöker om 
detta kan tas bort eller klippas ner.

§ 12  Nästa möte 
Extra möte den 27 maj och ordinarie Kl 0900 den 15 juni 
2009

 § 13 Mötet avslutas 
 CS tackade de närvarande och avslutade mötet.

Arild den 18 maj 2009

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras:

Gunnar Andréen Claes K Ståhle Lena Janson
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