
UTKAST

 Gunnar Andréen, sekr (närv delvis) Ulf Arthursson,
 Kristina Bergwall   Jan Eriksson (ej närvarande)

Lena Janson, (ej närvarande) Sverker Johansson, (ej närvarande)
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 Göran Oldén till 
justeringsman.

§ 3 Godkännande av agenda  
 Agendan (bil. 1) godkändes med den ändringen att Arildsdagen 

avhandlas först.
.
§ 4 Genomgång av protokoll

- föregående möte 090615
Protokollet (utan bilagor) utlämnades till de närvarande för 
genomgång vid nästa ordinarie styrelsemöte den 20 juli.

§ 5 Ekonomiska ärenden 
- lägesrapport  SJ
- avtal med hamnkiosken om försäljning av badbilj. mm.
- avtal om brödförsäljning i byalagskiosken
Beslöts att hela §5 avhandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 6 Program Våren 2009 
- Lansering av boken om Arildslegenden SJ
SJ informerar vid nästa ordinarie styrelsemöte.
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- Arildsdagen – checklistor o arbetsgrupper  KB

- CS meddelade att SJ bekräftat att han kommer att 
tillhandahålla växelkassor för alla loppisförsäljare inkl. 
redovisningsblad samt att han tillsammans med Mats 
Mjörnemark kommer att ansvara för försäljning av Byalagets 
tröjor, böcker, vykort mm.

- CS ordnar  med Polistillstånd 

- CS har beställt 3 st tält 5(?) x 8 m hos Tent o Event i Mjöhult, 
till ett pris av ca 14.000 kr inkl moms. I detta pris ingår lån av 
mobil scen som avhämtas genom Byalagets försorg. Tälten 
levereras den 17 juli på kvällen och hämtas den 20 juli. I priset 
ingår att Tent o Event ställer upp med en arbetsledare vid 
tältresningen. En rambudget beviljades på 15.000 kr                                            
Beslöts att frågan om att införskaffa tält tillsammans med 
några andra byalag skall tas upp på styrelsemöte efter 
Arildsdagen.

- Bord och sittplatser för 250 personer lånas från Skärets byalag. 
Om bänkar och bord inte finns av god standard till samtliga 
250 platser ordnar KB med komplettering av bord och stolar 
från Brunnby Byalag

- UA ansvarar för rekrytering av 4 – 6 personer att hjälpa till 
med hämtning och lämning av Skärets bord och bänkar. 
Transporten från Skäret ombesörjes av Leif i Bräcke på kvällen 
den 17 juli.            CS ansvarar för bokning av Leif i Bräcke.                                     
UA ansvarar för rekrytering av 4 – 6 personer som hjälp till 
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tältresning och iordningställande av bord och bänkar den 17/18 
juli.

- Dansmattan hämtas den 18 juni genom UA:s försorg.

- Musik av orkestern ”Up the Mountain” är ordnad till en 
kostnad av 10.000 kr

- Mat till supén (rökt fläskfilé, rökt kykling med gratäng, sallad 
och bullar) är beställd på Bäcka Farm till ett pris av 170 kr per 
portion. Matpriset för vuxna har på tidigare styrelsemöte 
fastställts till 220 kr. Beslöts att priset för barn under 12 år 
skall vara 110 kr.

- CS ordnar med införskaffande av korvvagn. 400 korvar med 
grovt korvbröd från ”Per i Viken” för försäljning under dagen. 
Pris 20 kr/st. KB ansvarar för bokning av ansvariga för 
försäljningen.

- Biljetter till supén säljes i Hamnfiket, i Bruna kiosken av 
brödförsäljarna samt i Ruffen dagligen kl 18 – 20 fr o m den 11 
juli. KB ansvarar för införskaffande av biljetter och 
organisation av försäljningen.

- Beslöts att ha ett musiklotteri, 2 st ringar x 100 lotter till ett 
lottpris på 20 kr. 

- Beslöts att det dessutom skall införskaffas 2 ringar x 300 lotter, 
2 ringar x 200 lotter.

- CS ansvarar för sponsorer till lotterierna, men samtliga 
styrelseledamöter är välkomna med ytterligare sponsorer.

- KB ordnar med affisch om Arildsdagen samt anslag om 
loppisinsamling och brödbakning. Insamling till loppis 
påbörjas i Kajutan lördag den 11 juli och pågår fram till 
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Arildsdagen varje dag mellan kl 18 – 20. KB ansvarar för 
erforderlig personal.

- CS ombesörjer annonsering i HD och Lokaltidningen

- Fiskdammen tas om hand av familjen Gårdmark. KB kontaktar 
Skutan betr godis-sponsring. CS kontaktar ICA Kvantum i 
samma ärende.

- SJ, tillsammans med Mats Mjörnemark ansvarar för försäljning 
av Arildströjor mm.

- KB ansvarar för rekrytering av försäljningspersonal till 
loppmarknaden. För att maximera intäkten föreslås att det 
under de första 15 min inte säljs några varor under 50 kr, 
förutom från leksaksståndet.

- CS summerade ansvarsområdena enligt följande:
 KB Cateringansvarig
 UA transportansvarig
 CS sponsringsansvarig.

Här lämnade GA mötet och UA tog över som sekreterare för resten 
av mötet.

- Sjöräddningens närvaro på Arildsdagen utreds av KB
- KB kollar med Hamnfiket att de kommer att servera på 

Arildsdagen
- Musikerna erhåller mat utan kostnad

§ 7 Övriga frågor  
- UA ansvarar för att Majstången tas bort.
- Linbanan på lekplatsen behöver åtgärdas, UA ansvarar.
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§ 8 Nästa möte  
 Beslöts att frångå gällande tågordning för styrelsemöten den tredje 

  måndagen i varje månad och avhålla nästa möte den 27 juli kl 
  09.00 på Posten för att resultatet av Arildsdagen skall hinna 
  sammanställas. 

§ 9 Mötet avslutas
 Ordf. tackade de närvarande för att ha ställt upp med sin tid och 

  många goda förslag 

Arild den 7 juli, 2009   Vidimeras  Justeras

Gunnar Andréen / Ulf Arthursson  Claes K Ståhle Göran 
Oldén
Sekr. §§ 1-6 §§ 7-9
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