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

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

protokoll 
 Valdes GA som sekreterare och LJ till justeringsperson. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes.  
 
§ 4  Genomgång av föregående protokoll 
 Protokollet som tidigare utskickats eletroniskt godkändes. 
 
§ 5 Slutgiltig Årsredovisning 2009 – bokslut, förvaltnings- verksamhets- och 

revisionsberättelse. Kallelse till Årsstämma. 
 SJ redovisade det slutliga resutatet för 2009, att ingå i  förvaltningsberättelsen. 
 
 Samtidigt redovisade Byalagets ekonomiska status per 11 mars, som visar ett 

utgående saldo på 129.415,04 kr 
 
§ 6 Investeringsprogram 2010 – lägesrapporter  
 

- Skol/Posthuset/Bygdebolag – förstudie lägesrapp. från GO 
GO informerade om mötet med Henrik Ranby, HK där GO presenterat sitt 
förslag till ombyggnad och anpassning av Posthuset. GO bedömde mötet som 
mycket positivt. GO framförde önskemål om hjälp från HK med uppmätning av 
huset. 
  
Byahuskomitten har haft ett möte och kommer att ha ett möte med Peter 
Kovàcs, HK den 30 mars 2010. 
 
- Bidragsansökningar 2010-11 - ans. HK – lägesrapp. CKS 

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

CKS meddelade att ansökningar insänts. Det konstaterades också att 
ansökningarna rapporterats på ett positivt sätt i HD. 
 
Betr. Hamnteatern så har ingen ansökan insänts, då det bedöms att vi kan klara 
våra åtaganden att ordna extra toaletter, avspärrnigar mm dels med hjälp av HK 
och dels med hjälp av enskilda och företag. JE fick i uppdrag att kontakta 
ansvariga för Hamnkiosken betr. ev. intresse att hålla öppet i samband med 
föreställningarna och servera kaffe o förfriskningar i pausen.  
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§ 7 Program 2010 – slutgiltig uppdatering KB 

- Rotaryjazz i Brunnby o ev. Byalagsannons – CS 
Meddelades att jazzkvällen rönt ett mycket stort intresse. Byalaget hade beslutat att 
inte bidraga med annons utan hade enbart bidragit med avisering till medlemmarna på 
olika sätt. 
 
- Leonardo da Vinci i Göteborg – lägesrapport JE  
Fn är drygt 20 anmälda, men 30 erfordras för att resan skall gå ihop ekonomiskt.  
 
- Hamnteater – lägesrapp. JE 
Arbetsmöte har hållits. Teatergruppen finns i Arild den 6 – 16 juli och kommer då att 
både ha repetitioner och föreställningar.  
 
CKS informerade om att det finns ett behov av boende till ensambeln. Idealt vore om 
boende gick att ordna på Mor Cilla, men även Christina Lindberg och Bergwalls 
nämndes som möjliga. CKS kontakt-ansvarig. 
 
- Rosenvandring i Arild – lägesrapp. KB  
Missionshuset är bokat och vandringen sker enligt plan. Paret Persson som arrangerar 
vandringen är beredda att lämna information i samband med årsmötet och / eller  
någon fredagsöl på rusthållargården. KB håller kontakten. 

 
§ 8 Miljögruppen 
 

– Landsbygdsutvprogr. - LEADER projekt vandringsleder– lägesrapport  
GO 

GO rapporterar att möte har hållits med markägarna. Mötet gick mycket bra. 
Information kommer att lämnas på olika möten i kommunen. Projektet utvecklas 
enligt plan.    
 
 

§ 9 Hemsidan o medlemsregister, lägesrapport JE 
 CKS tackade JE för ett fantastiskt arbete med att ta fram en ny hemsida.  

Beslöts att Byalagets logo skall låsas i sitt format så att den inte går att storleksändra till 
sina propotioner i bredd och höjd. Logans färg skall vara blå. JE kontaktar Mats 
Mjörnemark och ber honom komma med förslag på färgnyans, PMS nummer. (Pantone 
Matching System) 
 
Frågan om Byalagets logo skulle kunna antas som Arilds logo tas upp i Byarådet för 
beslut, om samtliga föreningar kan enas. 
 
Hemsidans startsida  översättes till engelska, tyska, franska och holländska. Betr övriga 
sidor hänvisas till andara länkar enligt senare diskussion. 
 
Frågan togs upp om en vice webmaster och frågan kommer att tas upp på det kommande 
konstituerande styrelsemötet. Förslag på kandidat tas emot av JE.. 
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§ 10 Projekt ”Arild förr och nu” – lägesrapport LJ  

LJ rapporterade att hon kontaktat Eva Schumacher, som flyttat till Malmö, vilket 
betyder att Måndagsklubben f n saknar en person i ledningen. LJ kommer att besöka 
Måndagsklubben och presentera projektidén.  

  
 SJ föreslog som ett alternativ att projektet drivs i form av en studiecirkel och 

rekommenderade att Brunnby församlings studiecirkelansvarige kontaktas. Ansvarig SJ. 
 
§ 11 Förslag till budget 2010 – diskussion baserad på beslut betr. ovanstående punkter. 

Ev. justeringar SJ 
 SJ presenterade det slutliga budgetförslaget enl. bilaga 1 till detta protokoll. 
 
§ 12 Övriga frågor  

- Vårtalare 2010  
Diskuterades fyra olika kandidater, betr vem som skall vara valborgstalare.  
 
- Valberedningen 
CL meddelade att hon inte önskar ställa upp till omval. 

 
§ 13 Nästa möte 
 Den 28 mars kl 15.00 
 
§ 14 Mötet avslutas 
 CKS tackade de närvarande för ett intressant och givande möte. 
 
 
 
 
Arild den 11 mars  2010 
 
Vid protokollet  Vidimeras:            Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle                 Lena Jansson 
 


