
I egenskap av byalagets ordförande hälsade Claes Ståhle alla och särskilt nya bybor hjärtligt 
välkomna till årsmötet och förklarade mötet därmed öppnat.

§1.  Val av mötesordförande och sekr.
 Årsmötet föreslog och valde Claes Ståhle till ordf. och till sekr. valdes Ulf Arthursson.

§2.   Val av justeringspersoner.
 Till justeringspersoner valdes Bengt Göransson och Max Garsten.

§3.   Fastställande av dagordning och röstlängd.
§3.1   Beslöts att upprättad närvarolista skulle utgöra röstlängd.
§3.2   Dagordningen fastställdes sedan ordf. hade informerat om några ärenden som skulle 
 behandlas under Övriga frågor.

§4.   Mötets stadgeenliga utlysning.
 Stämman godkände att mötet utlysts enligt gällande stadgar.

§5.   Styrelsens årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse
 Ordf. föredrog förvaltningsberättelsen i sammandrag. Beslöts att fastställa 
 årsredovisningen och godkänna Styrelsens förslag att balansera behållningen SEK 
 46716,14 i ny räkning.
 Samtidigt passade ordföranden på att tacka för alla bidrag som skänkts av byalagets 
 medlemmar.
 Ordf. informerade om verksamhetsberättelsen, som hade distribuerats till 
 Årsmötesdeltagarna, varpå den godkändes och lades till handlingarna. 

§6.   Revisionsberättelse.
 Revisionsberättelsen redovisades av revisorn Stefan Holmström och godkändes.

§7.   Frågan om ansvarfrihet för styrelsen.
 Beslöts att, i enlighet med Revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarfrihet för 
 räkenskapsåret 2008 och verksamhetsåret 080323-090411.  

§8.   Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och revisorer 2009-10.
 Ordförande: Claes Ståhle omval ett år.
  Ordinarie ledamöter:
 Gunnar Andreen nyval två år.
 Ulf Arthursson har ett år kvar.
 Kristina Bergwall omval på två år

 Arilds Byalag
 ÅRSMÖTE
 Rusthållargården den 11 april 2009
 Kl. 11.00 – 12.00

 PROTOKOLL

Årsmöte 09 prot.  /  UA / CKS



 Jan Eriksson omval på två år
 Sverker Johansson omval två år
 Göran Olden omval på ett år.
 Suppleanter:
 Lena Jansson omval två år.
 Cathrine Lundgren har ett år kvar
 Ordinarie revisorer:
 Stefan Holmström omval på ett år.
 Agneta Weibull nyval på ett år.
 Revisorssuppleant:
 Kent Gustavsson omval på ett år.

§9.  Val av ordförande.
 Till ordförande på ett år omvaldes Claes Ståhle.

§10.   Val av ordinarie styrelseledamöter.
 Beslöts enligt valberednings förslag.

§11.   Val av styrelsesuppleanter.
 Beslöts enligt valberednings förslag.

§12.   Val av två revisorer och en suppleant.
 Beslöts i enlighet med valberedningens förslag

§13.   Val av valberedning.
 Till valberedning omvaldes Lars Bergwall och tillika sammankallande samt nyvaldes 
 Henrik Wettin.

§14.   Fastställande av årsavgift.
 Styrelsen hade föreslagit oförändrad årsavgift 150 kr per familj. En höjning av 
 årsavgiften diskuterades och förslag fanns att höja avgiften. Beslöts i enlighet med 
 styrelsens förslag.
 Förslag framkom att Höganäs kommun borde utöka sitt åtagande för vissa av de 
 kostnader som byalaget står för.

§15.   Motioner från medlemmar.
 Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§16.   Övriga frågor.
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§16.1  Hemsidan Ordf. informerade om pågående arbete med Byalagets hemsida. Mats 
 Mjörnemark tillsammans med Jan Ericson och Jacob Bjerkefeldt arbetar på en 
 gemensam hemsida för byns samtliga föreningar, vilket illustrerades med en Power 
 Pointpresentation.
 Ny adress skall bli www.Arild.se vilket kommer att bli enklare för besökare.
 Henrik Wettin påpekade att den inte borde omfatta ett gemensamt medlemsregister.
 Förslag lämnades att det borde finnas en ”anslagstavla” på hemsidans först sida ,om 
 vad som händer i byn just nu.
. Olle Jönsson påpekade att ”googel earth” är behäftad med många felaktigheter 
 angående Arild, vilket borde vara enkelt att ändra.
§ 16.2 Bygdebolag - Ordförande informerade om att eventuellt bilda ett s.k. bygdebolag, 
 vilket skulle kunna medföra vissa fördelar för byalaget. Göran Oldén berättade att 
 Flyinge hade bildat bygdebolag viket hade givit dem vissa fördelar i samband med 
 ägande av fastighet och anställning av personal. Årsmötet uppdrog åt Styrelsen gå
 vidare med en utredning av för – och nackdelar med att bilda ett bygdebolag och 
 redovisa resultatet vid nästa årsmöte för slutgiltigt ställningstagande.
§ 16.3 Budget för 2009 efterlystes. Ordf. beklagade att en sådan inte fanns med i kallelsen 
 till Årsmötet och bad därför kassören, Sverker Johansson att föredra den preliminära 
 budget som skulle diskuteras och beslutas av den nya styrelsen. Den slutgiltiga 
 budgeten kommer att biläggas protokollet från Årsmötet.
§ 16.4 Program 2009 

- Valborgsmässofirande blir det som vanligt, årets tal till Våren hålls av Krister 
Thelin och därefter blir det allsång i stället för Bygdekören.

- Besök av Höganäs Kommunstyrelses arbetsutskott -torsdagen den 28April kl. 
16.30 kommer Höganäs kommuns arbetsutskott till byn på inbjudan av Arilds 
Byaråd. Avsikten är att besöka olika platser av gemensamt intresse och diskutera 
ansvars- och arbetsfördelning

- Höganäs Musikkår - Den 10 Juni kommer Höganäs musikkår att hålla en konsert 
i hamnen. 

§ 16.5 Avtackningar och hedersomnämnande.
 Ordförande berättade om Lars Hjörnes självpåtagna insats om att hjälpa till att hålla 
 byn ren. Efter 11 år som miljövårdare och informationsspridare m.m. hade han med 
 ålderns rätt bett att få dra sig tillbaka.
 Ordf. tackade även Sten Persson för mångåriga insatser för Byalaget, nu senast som 
 revisor under flera år.
 Avgående styrelseledamoten Jacob Bjerkefeldt avtackades för sitt arbete som 
 sekreterare i styrelsen.
 Då inte någon av dessa personer var närvarande bland de cirka femtio som deltog i 
 årsmötet belönades de i sin frånvaro med en blomsterkorg och en applåd.

 Arilds Byalag
 ÅRSMÖTE
 Rusthållargården den 11 april 2009
 Kl. 11.00 – 12.00

 PROTOKOLL

Årsmöte 09 prot.  /  UA / CKS

http://www.Arild.se/
http://www.Arild.se/


§17.   Mötets avslutande.
 Ordförande tackade de närvarande för att de kommit till årsmötet och förklarade mötet 
 avslutat.
Arild den 18 April.
Vid protokollet                                                                                   Vidimeras

                                                                            
Ulf Arthursson                                                                                   Claes K Ståhle
Sekr.         Ordf.
Justeras:

Bengt Göransson                                                                      Max Garsten
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