
 Gunnar Andrén, sekr   Ulf Arthursson,
 Kristina Bergwall förhindrad  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 som sekreterare för mötet och GO som 
justeringsperson.

§ 3 Godkännande av agenda 
 Godkändes agendan 

§ 4 Genomgång av protokoll:
- årsmöte
- konstituerande möte
- föregående möte 090518
Godkändes protokollen från ovanstående tre möten.           
UA ombesörjer underskrift av justeringsmännen på 
årsmötesprotokollet.
 

§ 5 Ekonomiska ärenden 
SJ uppdaterar budgeten som översändes till CS för att 
biläggas till årsmötesprotokollet.

§ 6 Rapport från möte med Kommunens AU
 Diskuterades KU rapporten som kompletteras och 

insändes av CS till KU under vecka 22.
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§ 7 Framtidsvision 
- Protokoll från brainstorming i jan 09
- Göran Oldéns PM betr. framtidsvisioner
Beslöts att GO redigerar sitt PM och att detta lägges upp 
på hemsidan när den nya är på plats. Invånarna skall 
uppmanas att inkomma med synpunkter, först via mail 
till GO och i steg två via blogg som kopplas till 
hemsidan.

§ 8 Program Våren 2009 
- Höganäs Musikkår den 10 juni – affisch
LJ ordnar med notis på blädderblocket på posten. KB har 
lovat affisch vid sin återkomst i v 23.

- Förslag om stormöte med alla föreningar
Beslöts att framtidsvisionen skall behandlas på ett möte 
den 30 augusti kl 15.00, preliminärt på Rusthållargården.           
CL kontaktar Jonas Persson.
GO sänder ut kallelse tillsammans med en 
sammanställning av framtidsversionen. 

§ 9 Övriga frågor
Beslöts att arbetsgruppen för Webben skall bestå av 
följande personer: JE, CS, Mats Mjörnemark med 
Gordon S som adjungerad.

CS kontaktar om möjligt en viss Karl Nilsson, (namnet 
osäkert efter spontan träff med UA o CS vid bassängen), 
Nyhamnsläge betr. föredrag om Kullens utveckling och 
fågelliv.

CS tillskriver Antikrundan för info om Arild inför 
Antikrundan på Krapperup i augusti. Till skrivelsen 
bifogas Arildsboken.
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På förslag av CL beslöts att träningsräcke till 
simbassängen införskaffas, kostnad ca 1.000 kr. UA 
ansvarig.

Beslöts att Simförbundets ansvarsförsäkring för 
simskolan tecknas genom CLs försorg.

För att avskräcka från ev. åverkan på bassängen beslöts 
att skylt anskaffas och anslås på staketet runt 
simbassängen ”Området bevakat”. Ansvarig: UA
  

§ 10  Nästa möte  
 Nästa ordinarie styrelsemöte den 15 juni kl 0900.

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

Arild den 29 maj 2009

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras:

Gunnar Andréen Claes Ståhle Göran Oldén
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