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

Lena Janson, förhindrad  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 KB till justeringsperson 

  
 
§ 3 Godkännande av agendan, Genomgång av föregående protokoll 
 Agendan godkändes liksom föregående mötes protokoll. 
 
§ 4 Ekonomisk lägesrapport per sept. 2009, inkl. resultat från 

Arildsdagen samt kapellinsamlingen (bil. 1)  
 Redovisade SJ den ekonomiska ställningen enligt bifogade bilagor. 
 Arildsdagen gav ett överskott på 36.746 kr 
 Simskolans överskott blev 3.836, vilket är första året.  

Antalet säsongsbiljetter 2009 motsvarade 2008 försäljning. Tack vare 
prishöjnng blev dock resultatet i pengar bättre..  

 Bassängens resultat per 11 sept är + 7.275, men under hösten 
tillkommer kostnader vilket troligen innebär att resultatet blir omkring 
0 kronor.  

 
 Alla belopp är preliminära då alla räkningar inte inkommit. 
  
§ 5 Förslag till arbetsordning och checklista för Arildsdagen, 

Simskolan och övriga större aktiviteter. 
 Listorna fylles på succesivt och punkten tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter  

- Bassängen – fogning, plattor samt lekplatsen 
UA tar in offert på fogning och på nya plattor runt bassängen. 
På lekplatsen behövs ett ännu icke specificerat behov av 
kompletterande investeringar 
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- Lockens Grund - Kommer att åtgärdas av Byalaget under hösten. 
  
- Kioskkommittén – gåva av Victors kiosk - lägesrapport JE 

Med ändring av tidigare beslut tar Byalaget tacksamt emot gåvan. 
Det överskott som fn finnes i Victors Kioskkommite överföres till 
Byalaget liksom det fortsatta underhållet. Kioskkomitténs överskott 
införes på befintligt konto ”Victors kiosk”.  
JE får, i sin egenskap av ansvarig för Byalagets kioskverksamhet, 
även ansvaret för  Victors kiosk. 
CS tillskriver Lennart Nilsson och tackar för gåvan. 
JE kollar arrendeavtalet. 

 
- Flaggstångsdonation – invigning 

Styrelsen återkommer om lämplig tidpunkt. 
 

- Finansieringsalternativ – kommunala bidrag, sponsring 
Se ovan under första punkten. Byalaget avvaktar 

 
§ 7 Program hösten 2009 – uppdatering KB 
  

- Byavandring med efterträff – lägesrapport KB 
Byavandring under hösten är ej aktuellt. 
 

- Temadagar, teaterresa, etc 
KB har prel.bokat 30 biljetter à 270 kr till Carmen på 
storbildsskärm (bio) i biografen i Konserthuset lördagen den 16 
januari 2010 kl 19.30.  
KB undersöker med Skånetrafiken om ev direktbuss till 
Helsingborg och undersöker vidare om ev måltid i anslutning till 
teater/biobesöket. 
 
CS informera om att Arilds Byalag är medlemmar i Höganäs 
teaterförening och att de har minst 3 teaterresor i höst.  

 
- Fredagsöl – start i nov. 

KB kontaktar Rustis för att fastställa vilka fredagar som är 
tillgängliga under hösten. KB dikuterar med Rustis om lämplig 
datum, under hösten, för den viltmiddag, som Rusthållaregården 
föreslagit. 
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- Byafolkets Afton – lägesrapport KB 

Diskuterades om ev artist till kvällen. Enades om att Aftonen hålles 
utan artist. Mor Cilla får max ta 60 personer, vilket blir maxantal. 
KB ombesörjer matfrågan. Kontakter tas med Brunnby Boställe och 
Monica Oldsberg. 

 
- Adventsvandring – lägesrapport SJ 

SJ har bokat 2:a advent, den 5 /12 med utställning på Mor Cilla. 
Årets tema blir maritimt. På utställningen hoppas man få in tavlor  
fotografier och prylar från andra länder och annat med maritim 
anknytning. 

 
- CS kontaktar Campus i Hbg betr intervjuer och dokumentation av 

gamla Arild och dess innevånare.  Middelbo och Donald Larsson är 
lämpliga personer att intervjua. Gunnar Gunnarsson ställer gärna 
upp och videofilmar intervjuerna, men läplig utrustning får i så fall 
hyras in.  

 
 

§ 8 Miljögruppen – landsbygdsutvecklingsprogrammet LEADER GO  
/ CKS 
Information om Bygdebolag och Leader sker på nästa Byarådsmöte 

 
§ 9 Hemsidan, lägesrapport JE  

Arbetet pågår. JE aktiverar arbetsgruppen. 
 
§ 10 Övriga frågor 

- Möte med HK AU – lägesrapport CKS 
Vårt skrivelse efter studiebesöket i Arild har behandlats och 
remissvar har inkommit. Vi kommer att få protokollsutdrag från 
KS och AU:s möte. 
 
- Möte med Kullabygdens Byaråd – frågor att ta upp 
Huvudfrågor är gatlyktor, gång- och cykelvägar 
  
Under övriga frågor föreslogs att posthusets möteslokal får en 
ansiktslyftning med t.ex. nya gardiner.  
CS stämmer av med HK som fastighetsägare. Om inget hinder 
finns åtar sig KB att ordna detta. 
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§ 11 Nästa möte 
 Måndagen den 19 oktober kl 0900 
 
§ 12 Mötet avslutas 
 CS avslutade mötet och tackade de närvarande 
 
 Arild den 24 september 2009 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
§1-§7 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Kristina Bergwall 

 
 
§8 - §12 
 
 
Göran Oldén 


