
 Gunnar Andréen, 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 JE som 
justeringsperson.

§ 3 Godkännande av agenda 
  Godkändes agendan  (bil. 1)

§ 4 Genomgång av protokoll:
- Årsmöte

Då protokollet inte justerats skall genomgång ske på 
nästa styrelsemöte.

- föregående möte 090518 och 090527
Godkändes protokollen och lades till handlingarna

§ 5 Ekonomiska ärenden 
- lägesrapport  SJ

SJ presenterade det ekonomiska läget enligt bif 
finansrapport (bil. 2) och följande kommentarer:
Oredovisat belopp 6.420kr redovisas av CS.

Faktura från Restoral bokas in i Byalagets bokföring 
och kvittas mot reduktion av kommunens bidrag, så 
att kostn. och intäkter framgår av bokföringen.
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Fakt på 7.450 kr bokas i Byalaget. Kreditering har 
utlovats av Jan Tegnesjö som garantiersättning.

Informerade SJ om att 256 medlemsavgifter inbetalts 
och endast ca 40 återstår.

- budget 2009
SJ kompletterar kommande finansrapporter med 
budgetkolumn för att lättare kunna följa utfall / 
budget.

- avrapportering investeringsprogram
Skador på Lockens grund åtgärdas genom eget arbete 
den 27 juni. UA är sammankallande.

Offert tas in från Bräcke och TJ på kostnad för att 
gjuta fundament för flaggstång vid busshållplatsen på 
av anvisad plats. Ansvarig GO.

-   ansökan till kommunen om bidrag
CS har tillskrivet Kommunen och fått positivt svar på 
bidrag till simbassängen i enlighet med mail från  
Beatrice Ikander, som delgivits styrelsen (bil. 3)

-   avtal med hamnkiosken om försäljning av badbilj. 
mm.

SJ förhandlar med Hamnkioskens arrendator, Annelie 
Eriksson och ombesörjer avtal för 2009.

- avtal om brödförsäljning i byalagskiosken
Muntligt avtal klart på 250 kr inget skriftligt behövs

UA ansvarar för att kiosken fräschas upp invändigt 
innan 1 juli.
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- godkännande av avtal med simlärare
Avtal klart. CL påtalade att den reserverade tiden för 
simskolan skall vara mellan 0900 – 1300 och ej 1200. 
CL ändrar på befintliga skyltar.

 
§ 6 Rapport från möte med Kommunens AU
 CS rapporterar att Byarådets skrivelse gått på remiss och 

att möte med AU inte blir innan midsommar. Kommunen 
återkommer om ny tid.

§ 7 Program Våren 2009 
- Lansering av boken om Arildslegenden 

Den 4 juli kl 1800 i St Arilds Kapell inbjuder Boel 
Marteleur m.fl. till en ceremoni för att introducera 
boken om Arildslegenden ”Havet brinner”. I 
programmet ingår framförandet av den s.k. 
Arildssången av en barockkör i tidsenliga kläder. CS 
åtar sig att avisera HD och SJ att hjälpa till med 
affischering. Arrangemanget ingår även i Brunnby 
Församlings sommarprogram.
Beslöts inköp av 5 st böcker.

- Midsommar – affischer
Utdelades av CS för uppsättning enligt instruktion till 
uppsättarna (LJ, CL, UA och JE)

- Arildsdagen – arbetsgrupp
Beslöts att måltiden skall kosta 220 kr per kuvert. 
Beslut taget den 18 maj ändras så att biljetter skall 
säljas både av Byalaget och av Hamnkiosken. 
Ersättning till  Hamnkiosken utgår endast på egen 
försäljning.

 Arilds Byalag 

   STYRELSEMÖTE 
 Posthuset den 15 juni. 2009
 Kl. 09.00 – 12.00
 
 PROTOKOLL

Styrelsemöte  15 juni  09 protokoll 3 (6) GA / CKS  2009-08-18



Arbetsgrupp utses på extra styrelsemöte i god tid 
innan den 18 juli. Huvudansvariga är KB och LJ.

Bord och bänkar hämtas av Leif Bräcke den 17 juli.

Konsert av bandet ”Up the Mountain” liksom förra 
året enl. ök, som rapporterats av CS. (bil. 4)

CS åtar sig att ordna tält, vid behov med bord o stolar. 

Liselott har ansvar för fiskdammen.

Inget hopptält i år.

- Förslag om stormöte med alla föreningar
Tidigare beslutad dag den 30 augusti ändras till den 6 
september p g a Antikrundan besöker Krapperup den 
30 augusti.

- Övriga aktiviteter, teaterresa, temadagar, etc. 
 
JE föreslog Opera på bio i Danmark som en aktivitet 
under hösten. JE undersöker vidare och återkommer. 

§ 8 Byaläget, hemsidan, medlemsregister – lägesrapport 
JE 

 Informerade JE om det pågående arbetet med ny hemsida 
för Arild.se och Arildsbyalag.se.

§ 9 LEADER, lägesrapport GO
 GO önskar synpunkter från styrelsens medlemmar på 

översänd skrivelse ”Tyck om Arild” innan den i 
redigerad form utsändes till Byarådets alla medlemmar.  
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§ 10 Övriga frågor 

Utöver brödförsäljning i bruna kiosken diskuterades 
olika idéer på att utnyttja Viktors kiosk.

UA föreslog att man skulle undersöka möjlighterna att få 
tillskottsvärme till poolen genom att utnyttja värme från 
solfångare. Beslöts att CS tar in offert på lämplig 
utrustning.

Informerade LJ om att Vägföreningen skänker 5 st nya 
bänkar till Byalaget för utplacering i byn. De gamla 
bänkarna placeras utanför garaget på posten för 
besiktning och ev reparation/ommålning och utplacering 
i byn, bl a på platån ovan Lockens grund .

Beslöts att styrelsen skulle uppvakta Max Garsten på 
hans 70 årsdag den 20 juni. Lämplig present införskaffas 
till ett värde av ca 500 kr. Styrelsen samlas utanför Max 
bostad kl 14.00.

§ 11  Nästa möte  
 Nästa ordinarie styrelsemöte är den 20 juli kl 0900.

§ 12 Mötet avslutas 
 CS tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Arild den 15 juni 2009

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras:

Gunnar Andréen Claes Ståhle Jan Eriksson
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