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

verksamhets- och revisionsberättelse. Kallelse till Årsstämma.  
Lägesrapport 

 15-20 extra ex tryckes upp till Årsmötet, efter att GO signerat 
originalet. Agendan lägges vid entréen och tryckes upp i 50 ex. 

 JE kontrollerar lokal på Rusthållargården, att OH kanon finnes och att 
kaffe med tilltugg finns för ca 50 pers. Servering kl 10.00 - 10.30 
mellan Hamnföreningens och Byalagets möten. 

  
  
 
§ 6 Investeringsprogram 2010 – lägesrapporter  

- Skol/Posthuset/Bygdebolag – förstudie lägesrapp. från GO 
En dagslägesrapport om Skol/Posthuset redovisas. 

 Posten betalar idag 28.000 kr/år plus 10.000 kr/år i städkostnad. 
 Posten anser att det kan klara max 50.000 kr/år. Utöver posten kan 

uthyrning av en lägenhet ge ca 50.000 kr/år. En lägenhet kan också 
inredas på 2:a vån som kan generera ytterligare intäkter – speciellt 
under sommaren. 
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 Några beslut kommer inte att fattas betr Skolhuset på Årsmötet utan när 
det är dags att fatta beslut kommer det att inkallas till en extra 
föreningsstämma. 

 
 
  
- Bidragsansökningar 2010-11 - ans. HK –Gummiplattor 

bassängen 2010, offerter – CKS 
Cementplattorna runt bassängen behöver läggas om alt utbytas mot 
gummiasfaltsbeläggning, s k fallskyddsbeläggning. 180m2  
kommer att kosta ca 130.000 kr inl läggning, ex moms men ex  
underarbete och borttagning av bef. plattor. TJ är kontaktad, offert 
kommer. Trolig kostnad ca 50.000 kr d v s en total kostnad på ca 
180.000.            

 
- Upprustning lekplatsen 2010, ans.  
Magnus Svedenberg HK har varit i kontakt med UA och meddelat 
att i princip så är det Vägförening som skall ansvara för lekplatsen 
 
Lockens grund innefattas inte bland HK:s badplatser 
 
HK tar ansvar för töming av soptunna vid bad. 
 
UA kontaktar Magnus Svedenberg för vidare klarläggande av 
kommunens  resp Byalagets åtagande. 
 
CKS kontaktar först Byarådet och därefter HK betr en ny 
byavandring av HKs politiker under april/maj. 
 
UA har muntligt beställt badstege, som kommer att levereras första 
veckan i maj. UA ordnar med formell beställning i  samråd med 
HK. 
 
- Kultur & Fritid betr. Hamnteater 
Ännu ej klarlagt vilka kostnaderna är för BajaMajor mm som 
Byalaget skall ansvara för. 
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§ 7 Program 2010 – slutgiltig uppdatering KB 
- Leonardo da Vinci i Göteborg – lägesrapport JE  
Resan blev mycket uppskattad av de 49 deltagarna. 
 
-   Hamnteater – lägesrapp. JE 
Förberedelsearbetet fortsätter 

 
- Rosenvandring i Arild – lägesrapp. KB  
Kerstin och Björn Olsson, som arrangerar rosvandring i Arild den 23 
juni har bett att information om detta lämnas på årsstämman. 
  

§ 8 Miljögruppen 
– Landsbygdsutvprogr. - LEADER projekt vandringsleder– 

lägesrapport  GO    
Projekt Kullaleden kommer att redovisas på Årsmötet av GO 
 

§ 9 Hemsidan o medlemsregister, lägesrapport JE 
 Ca 20 bildsidor klara. Text saknas och behöver komma in från                   

bl a Vägföreningen och  Hamnföreningen. Presentation sker på Årsmötet 
och går live efter mötet. Parallellt med den nya sidan kommer den gamla 
hemsidan att finnas kvar prel. till årets slut. 

  
 JE och SJ har gått igenom och uppdaterat medlemsregistret, som ser ut 

som följer: 
 Betalande medlemmar              308 st 
          varav åretruntboende (=har angivet box adress)           114 st 
          varav sommarboende             194 st  
 
  Enl LJ finns det 350 fastigheter i Vägföreningens register. LJ och JE 

samkör sina register för att klarlägga en noggrannare fördelning mellan 
åretruntboende  och sommarboende. 

 
§ 10 Projekt ”Arild förr och nu” – lägesrapport LJ  
 LJ informerar att LJ och SJ besöker Måndagsklubben den 29/3. 
 LJ och SJ kommer också att träffa repr Studieförbundet Sensus för att få 

klarlagt möjligheterna till ekonomiskt stöd för projektet. 
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§ 11 Budget 2010 - Ev. justeringar SJ 
 Inga justeringar på nuvarande tidpunkt. 
  
 
§ 12 Övriga frågor  
 UA meddelar att röjning fortsätter 30/3 

Ansökan insänd på Blomsterbidrag på 3.000 kr. 
 
 
§ 13 Nästa möte 
 Konstituerande mötet beslutades till den 12/4 kl 0900 
 
§ 14 Mötet avslutas 

CKS tackade CL och UA för deras stora insatser i Byalagets 
styrelse under flera år och avslutade mötet. 
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Vid protokollet Vidimeras:           Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle            Cathrine Lundgren 

 


