
 Gunnar Andréen, sekr   Ulf Arthursson,
 Kristina Bergwall   Jan Erikson, förhindrad

Lena Janson,   Sverker Johansson, 
Cathrine Lundgren, förhindrad Göran Oldén, 

förhindrad  Claes Ståhle, ordf. 

§ 1 Mötet öppnas
 

CS hälsade de närvarande välkomna

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

 
GA valdes som sekreterare för mötet och LJ som justeringsperson

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Då styrelsen inte hade något att tillägga lades protokollet till 
handlingarna.

§ 4 Ekonomisk lägesrapport första halvåret 2009, inkl. prel. 
Resultat från Arildsdagen o Simskolan samt kapellinsamlingen 
 SJ

 
Utdelade SJ och genomgick Byalagets preliminära finansiella 
ställning per 24 juli som visade att ekonomin är i god ordning med 
ett utgående saldo på drygt 240.000 kr.

 CS slutredovisar höstens Operaresa vid nästa styrelsemöte.

 Den preliminära intäkten från Arildsdagen är 48.757 kr, vilket är 
drygt 10.000 kr lägre än 2008. Därtill kommer lotteriförsäljning på 
16.000 kr. SJ har den slutliga redovisningen klar till nästa 
styrelsemöte.
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 Totalt såldes 251 vuxenbiljetter à 220 kr och 28 barnbiljetter à 130 
kr till hamnfesten. 8 musiker bjöds på maten. Bäckafarm fakturerar 
Byalaget 260 kuvert à 170 kr.

 KB föreslog att Byalaget nästa år säljer biljetter i egen regi och 
därmed behåller de 15% som Hamnfiket har i provision. I år såldes 
ca 40% av biljetterna av KB och övr. Styrelsemedlemmar.

Hamnfiket skall faktureras för 1 låda korv och 2 påsar korvbröd till 
vårt inköpspris. CS informerade UA om vilket pris vi fakturerats. 
UA kontaktar Hamnfiket för betalning mot kvitto.

 Simskolans preliminära ekonomiska resultat redovisas vid nästa 
styrelsemöte. 

 Dragning i Bassänglotteriet sker den 15 augusti. 

 Ett stort antal vinster från lotterierna på Arildsdagen har inte 
uthämtats. En påminnelse sker via multiutskick på email, på 
hemsidan och med anslag på posten. Vinster ej uthämtade den 31 
juli tillfaller Byalaget för använding i kommande lotterier inkl. 
bassänglotteriet.

 SJ återkommer på nästa styrelsemöte med redovisning av ev intäkt 
som tillfaller Byalaget för serveringen på Missionshusets tomt den 
4 juli, samt resultatet av insamlingen i Kapellfonden.

 
§ 5 Förslag till arbetsordning och checklista för Arildsdagen, 

Simskolan och övriga större aktiviteter.

 KB redovisar sin del av checklistan för Arildsdagen vid nästa 
styrelsemöte. (GA erbjöd hjälp med utskrift). CS kompletterar med 
sina delar för den preliminära sammanställningen.
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Beslöts att varje styrelsemedlem skriver ner sina observationer 
samt positiva och negativa erfarenheter från  Arildsdagen och 
redovisar dessa på nästa styrelsemöte.

§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter UA
- Bassängen – nästa steg

Betongdelar ovan vattenlinjen behöver omfogas med mjukfog. 
UA tar in offert.

Befintlig marksten runt bassängen är i dåligt skick och bör ersättas 
med gummimatta. Detta diskuterades med Peter Kovac vid 
kommunens möte i Arild i juni och kommunen visade en postitiv 
hållning till en sådan lösning. UA tar fram kostnadsunderlag för 
presentation för HK vid kommande uppföljningsmöte.

Noterades att av simskolans 41 elever så kom endast 21 från Arild,       
d v s 50% av eleverna kom från andra delar av Höganäs kommun. 
Viktigt att framhålla för kommunen.

- Lockens Grund

Beslöts att Byalaget i höst i egen regi gör kompletterande gjutning. 
UA sammankallande.

- UV-anläggning
Enligt UA är en sådan installation inte försvarbar i dagens läge p g 
a hög underhållskostnad. Frågan kvarstår dock på agendan inför 
mötet med HK.

- Finansieringsalternativ – kommunala bidrag, sponsring

Inga kommentarer fanns till denna punkt.

§ 7 Program hösten 2009 – uppdatering KB
- Temadagar, teater, etc
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CS återkommer med idén om att samordna teaterresa till Malmö 
med Höganäs Teaterförbund.

- Byavandring med efterträff

Bestämdes till den 16 augusti. På efterträff visas fotografier av 
gamla Arild. KB kontaktar Bo och Bengt för tillgång till de gamla 
fotografierna.

§ 8 Miljögruppen – landsbygdsutvecklingsprogrammet LEADER    
GO  / CKS

 Då GO ej var närvarande flyttas punkten till nästa styrelsemöte.
 GA tog upp frågan om trevliga vägskyltar, som handläggs av 

Vägföreningen.

§ 9 Byaläget,  hemsidan, medlemsregister – lägesrapport JE, CKS
 

Hemsidan ännu inte klar. Beslöts att betala faktura från nuvarande 
leverantör SweWeb it. 

 Betr medlemsregister intet nytt.

§ 10 Övriga frågor
- Arilds Byaråd – nästa möte

CS kallar till möte inom den närmaste framtiden

Kioskkommittén – lägesrapport JE 

Godkändes utlägg för renoveringen av Victors kiosk på 3.000 kr

Beslöts att JE vid nästa möte lämnar en ekonomisk redovisning 
och redovisar ägarsituationen mm vad gäller Victors kiosk, samt 
presenterar förslag till det framtida ansvaret för kiosken.
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Övrigt

CS framförde ett tack till LJ för att hon ombesörjt framtagande av 
nya postbox listor både i nummerordning och alfabetisk ordning. 
Listorna kommer att finnas i ”boxrummet”på posten.

GO och CS har haft kontakt med TJ Entreprenad betr fundament 
till Byalagets flaggstång och nytt fundament till majstången. Enligt 
TJ kommer detta att avklaras under vecka 31. UA ansvarar för att 
TJs får rätt information och att arbetet utförs korrekt.

Beslöts att införskaffa hyllor och boxar till Byalagets varmförråd 
till en kostnad av ca 1000 kr. UA ansvarar.

GA efterlyser Defilibratorn. CS kontaktar Rusthållargården.

LJ efterlyser den vidare utredningen betr Bygdebolag samt bok om 
Bygdebolag. Beslöts att GO lämnar rapport vid nästa möte, samt 
att SJ kontaktar JE betr. övertagande av boken för läsning.

Beslöts på LJs förslag att temadag om Arilds framtid tas upp som 
en punkt på nästa styrelsemöte.

LJ framförde önskemål om att styrelsens arbetsform diskuteras. 
Enl LJ bör mer av arbetet ske i projektform och mindre genom 
diskussioner på styrelsemötena. Frågan tas upp till diskussion vid 
nästa styrelsemöte.

Infomerade UA att Anticimex engagerats i att ta bort ett stort 
getingbo i bouleförrådet. Beslöts att fakturan betalas av Byalaget. 
Samtidigt beslöts att SJ utreder om skadedjursförsäkring skall ingå 
i Byalagets försäkring hos Länsförsäkringar.

§ 11 Nästa möte
 

Nästa möte den 17 augusti kl 0900
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§ 12 Mötet avslutas
 

CS tackade de närvarande och avslutade mötet.

Arild den 27 juli 2009

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras:

Gunnar Andréen Claes Ståhle  Lena Janson
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