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 Gunnar Andréen, sekr   Ulf Arthursson, (§ 12 – 14) 
 Kristina Bergwall   Jan Erikson 

Lena Janson   Sverker Johansson 
Cathrine Lundgren  Göran Oldén  

 Claes Ståhle, ordf.  (§ 1 – 11) 
 

§ 1 Mötet öppnas 
CKS hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

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

protokoll 
 GA som sekreterare och  GO  valdes till justeringsperson. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes. 
  
§ 4  Genomgång av föregående protokoll 
 Genomgicks och godkändes 
 
§ 5 Bokslut 2009 – förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse. 
 SJ presenterade bokslutet och kommenterade dess olika poster. År 2009 gav ett 

överskott på 70.310.90 kr. Den utgående balansen  och Byalagets tillgångar uppgår 
per 2009 12 31 till 127.277.04 kr.  

  
 I 2009 års redovisning flyttas intäkterpå  2000 kr från Andra aktiviteter & Material 
 till Hemsidan (avser Vägföreningens bidrag till hemsidan). 
   
§ 6 Investeringsprogram 2010 – lägesrapporter  

- Bassängen – val av entreprenör UA 
Den tillfrågade entreprenören TJ Entreprenad AB kan ej avlämna anbud förrän snön 
är borta. Beslöts att GO också skulle kontakta RMH Entreprenad för erhållande av 
offert. 
 
- Lockens Grund – badstege val av entreprenör   UA 
Offert på 17.750 kr inkl moms, har inkommit från Smeden i Väsby. Beslöts att anta 
denna offert. Övriga två offerter var väsentligt högre. 
 
- Kioskkommittén – klinkergolv, verksamhetsbestämmelser mm  -  

lägesrapport JE 
Beslöts att avtal skall skrivas med de som skall sälja bröd och krav skall ställas på att 
brödleverantören leverar bröd av god kvalitet. 
Informerade SJ om kontakt med Bygg och mijönämnden betr hygieniska krav vid 
försäljning av lisvmedel. I samband med besök under våren kommer vi att erhålla 
nödvändig information. 
 
- Skol/Posthuset/Bygdebolag – redovisning av enkät, sammanfattning av 

möte HK - förstudie lägesrapp. från GO  
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Enkät har gått ut till 180 hushåll med frågan ” anser Du att Husgruppen skall 
fortsätta att utreda möjligheterna att bevara Posthuset i Arildsbornas ägo”. 
110 har svarat positivt och 16 har svarat negativt. Flera svar har varit utförliga 
med positiva idéer och några har erbjudet sig att hjälpa till med en finansiering. 
 
CKS kommer att undersöka olika möjligheter för en finansiering och GO arbetar 
fram olika planförslag. 
 
Vid möte med.Jarmo framkom att Höganäs kommun, enligt Peter Kovács, inte 
kommer att sälja posten under 2010. CKS och GO arbetar vidare och kommer 
att ha ett nytt möte med kommunen. 
 
- Bidragsansökningar 2010-11 -  ans. HK Gummiplattor bassängen 2010, 

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

UA sänder in ansökan om gummiplattor. Den 23/2 insändes ansökan på 18.000 
om badstege. Den 23/2 insändes också ansökan om skötsel av Klötet på 15.000 
kr. 
 
Betr lekplatsen så skall Byalaget driva frågan om att ansvaret övertas av 
Höganäs kommun.. 
 

§ 7 Program 2010 – slutgiltig uppdatering KB 
- Rotaryjazz i Brunnby o ev. Byalagsannons – CS 
Annons har sänts ut. I övrigt engagerar sig Byalaget inte i Rotaryjazzen. 
 
- Leonardo da Vinci i Göteborg – lägesrapport JE  
Resan sker den 27 mars. Avresa 0900. Lunch intas på Röhska muséet där också deras 
utställning kan beskådas. Därefter avresa till Eriksbergshallen och  Leonardo da Vinci 
utställningen. Avfärd fr Göteborg 17.00. Ber ankomst Arild ca kl 19.30. 
KB kontaktar bussbolag för erhållande av pris på buss för 50 pers alt. 30 pers. 
 
- Hamnteater – CS 
Hamnteatern kommer att spela under 5 kvällar under första veckan i juli. Beslöts 
att KB och JE ansvarar för att ansökan om ekonomiskt stöd insändes till 
Höganäs  kommun.. 
 
- Rosenvandring i Arild – förslag från Kerstin och Björn Olsson 
Planerad att ske den 23 juni. KB kontrollerar att Missionshuset är ledigt. 
Program kommer att sättas upp på posten samt läggas ut på hemsidan 
 

§ 8 Miljögruppen Landsbygdsutvprogr. - LEADER projekt vandringsleder – 
ansökan om medel till förstudie – lägesrapport  GO    
Projektgrupp är uppsatt och HK har ställt en sekreterare till förfogande 
GO presenterade ett förslag till försköning av torget vid Posthuset. Förslaget hade 
tidigare presenterats av Vägföreningen presenterat för Höganäs kommun, som var 
mycket positiva till förslaget och erbjöd sig att hjälpa till med projektering och 
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upphandling. Ny träff är bokad. Ett godkännande erfordras från markägaren som är 
bröderna Malmgren. 
 
Styrelsen ger bifall till det förslag som visades och tackar för det nedlagda arbetet. 
 

§ 9 Hemsidan o medlemsregister, lägesrapport JE 
 Redovisade JE status på den nya hemsidan. Beslöts att det budgeterade beloppet för Mia 

överföres till JE för täckande av hans utgifter. 
 Tills den nya hemsidan är klar kommer en hänvisning ske till den gamla sidan. 
 JE kommer att presentera den nya hemsidan på Föreningsstämman. 
 
§ 10 Arilds historia o framtid . -  projektförslag, universitetssamarbete , finansiering, 

ans. Krapperupsstiftelsen etc.  
 LJ presenterade ett förslag på hur en dokumentation skulle kunna tas fram. Förslaget 

Kvinnor i Arild kompletterades med en idé att Måndagsklubben skulle kunna bli en 
lämplig arbetsgrupp. LJ kontaktar Eva Schumacher på Måndagsklubben och efterhör 
deras intresse. Därför beslöts att avvakta med en ansökan till Krapperupsstiftelsen till 
2011.  
Beslutet togs efter att CKS lämnat mötet. 

 
§ 11 Förslag till budget 2010 – diskussion baserad på beslut betr. ovanstående punkter.  
 Genomgicks budget för 2010. Efter diskussion kompletterades budgeten med att 

separat redovisning skall ske av kostnader och intäkter för lekplatsen. 
 Bidrag fr Posten ändras till Ersättning från Posten 
 Andra Aktiviteter & Material ändras fr 1000 kr till 4000 kr p g a julgransersättning från 

Vägföreningen.  
  

Då CKS behövde lämna mötet tog UA över som ordförande för resten av mötet. 
 
§ 12 Övriga frågor  
 Några övriga frågor fanns ej. 
 
§ 13 Nästa möte 
 Den 11 mars kl 0900. KB kommer att kunna närvara på telefon. 
 
§ 14 Mötet avslutas 
 UA tackade de närvarande för dagens möte 
 
 
 
 
 
 Arild den 23 februari 2010 
 
Vid protokollet  Vidimeras:            Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle                 Göran Oldén 


