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

Lena Janson,   Sverker Johansson 
Cathrine Lundgren, delvis  Göran Oldén  

 Claes Ståhle, ordf.  
 

§ 1 Mötet öppnas 
CKS hälsade de närvarande välkomna och tackade styrelsen för fint arbete 
under 2009 

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

protokoll 
 GA valdes till sekreterare och UA till justeringsperson 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes 
 
§ 4  Genomgång av föregående protokoll 
 Protokollet undertecknades och lades till handlingarna 
 
§ 5 Prel. bokslut 2009 
 Det prel resultatet för 2009 är +77.560 kr. Kassans utgående saldo uppgår till 124.277 

kr. När slutligt bokslut är klart undertecknas detta och sändes ut med kallelsen till 
årsmötet. 

  
Fordran på Kommunen för Leader på 4.138 kr för Leadermöte i Arild är ännu ej 
betalt, då Näringslivssekr. ej godkänt fakturan. LJ föreslår att vi begär att 
julgranskostnaden kvittas mot Arilds faktura. 

 
§ 6 Investeringsprogram 2010 – lägesrapporter  
 

- Bassängen – val av entreprenör UA 
GO kontaktar RMH om vad anledningen är till att de ej vill lämna offert för 
markarbeten vid bassängen. 
 
UA har kontaktat TJ entreprenad ang. markarbete runt bassängen, besiktning så fort 
snön har töat bort. 
 
Budgeterad underhållskostnad för bassängen och  ersättning till badvakterna för 2010 är 
35.000 kr 
 
UA rapporterade att HK ev. kommmer med förslaget att Arilds vägföreningen tar 
hand om den bef. lekplatsen. Kostnad för lekplatsen skall belasta Vägföreningen som 
sedan får bidrag från kommunen. 
 
- Lockens Grund – badstege val av entreprenör   UA 
Kostnad ca 20.000 kr. Beslut om leverantör tas under vecka 4 
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- Kioskkommittén – klinkergolv, verksamhetsbestämmelser mm  -  
lägesrapport JE 

Kioskerna sammanlagt går f n med en förlust på ca 5.000 kr 
 
Beslöts att SJ ger JE i uppdrag att kontakta kommunen för att få info om regelverket 
för kioskverksamhet. I avvaktan på besked från kommunen genomföres inte några 
investeringar. 
 
- Skol/Posthuset/Bygdebolag – utkast o budget förstudie, möte HK - 

lägesrapp. från GO  
GO går igenom sin rapport. Husgruppen har tillskrivet kommunen med en 
begäran att ett beslut om försäljning av posthuset skjuts till 2011. 
 
Styrelsen uppdrar till husgruppen att fortsätta utredningen om Bygdebolag med 
målsättning att få kommunen att bifalla uppskov till 2011 med sitt beslut att 
sälja posthuset, samt att förelägga för styrelsen sin rekommendation som 
styrelsen framlägger på årsmötet.  
 
- Bidragsansökningar 2010-11 -  ans. HK Gummiplattor bassängen 2010, 

ans. HK Upprustning lekplatsen 2010, ans.Kultur & Fritid betr. 
Hamnteater 

Blomsterbidrag skall sökes.  
 
Bidragsansökan avseende bassängens drift skall sökas. 
 
Bidragsansökan avseende Hamnteatern skall sökes. CKS har erhållit 
ansökningsblanketter från Hamnteatergruppen. 
 
Ansökan till 2011 avseende upprustning av lekplatsen förbereds. 
 
Ansökan på 15.000 kr till röjning av Klötet sökes ur Gröna Miljö budgeten och 
insändes av UA 
 
Ansökan till 2011 betr Gummiplattor insändes av UA efter att offert erhållits. 
 
Ansökan om bidrag till badstege på Lockens badplats sökes 2010 av UA. 
 
 

§ 7 Program 2010 – slutgiltig uppdatering KB 
- Temadagar, teaterresa, etc.  
Uppropet för simskolan flyttas till den 28 juni 
 
KB anslår uppdatert program på posten. 
 
 
- Teaterresa ”Carmen” 110116 – lägesrapport CKS/KB 
 
- Hamnteater 
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§ 8 Miljögruppen 
 

– Landsbygdsutvprogr. - LEADER projekt vandringsleder – ansökan om 
medel till förstudie – lägesrapport  GO    

Bylaget beslutar att, som tidigare beslutat, fortsatt stödja projektet om en sådan 
begäran kommer in. 
 

§ 9 Hemsidan o medlemsregister, PM från JE 
 JE har gjort ett stort arbete i en datorisering och uppdatering av medlemsregistret och 

fortsätter arbetet med att samköra med Vägföreningen.  
  

Hemsidan beräknas bli klar under januari så att Gordon kan avlastas. 
 
§ 10 Förslag till budget 2010 – diskussion baserad på beslut betr. ovanstående punkter. 
 Diskuterades ingående och SJ återkommer med uppdaterad budget. 
 
 
§ 11 Byalagets framtid. -  enkätförslag  GO 
 Vilar tills vidare 
 
 
§ 12 Övriga frågor 

– Upprop för stöd till ny sträckning av 111 
Byalaget accepterar, att Nyhamnsläges byalag får sätta upp 
namninsamlingslista på posten, men Byalaget tar inte ställning i sakfrågan. 
 
LJ informerade om sitt fortsatta arbete om ”Arild förr och nu” och kommer att 
lägga fram ett förslag till fortsatt arbete vid nästa möte. 

 
§ 13 Nästa möte 
 Nästa möte den 23 februari  
  
 
§ 14 Mötet avslutas 
 CKS tackar de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 Arild den 18 januari 2009 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Ulf Arthursson 
 


