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 Kl. 09.00 – 12.00 
  
 PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte 10/01 protokoll 1 (4) GA 2010-05-10 

 Gunnar Andréen, sekr  Lena Janson, 
Karin Hansson Björverud, förhindrad  Sverker Johansson, förhindrad 

 Kristina Bergwall, förhindrad Margaretha Noltorp 
 Jan Erikson,    Göran Oldén 
    Claes Ståhle, ordf.  

 
§ 1 Mötet öppnas 

CKS hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens protokoll, 

samt godkännande av agendan. 
 GA valdes till sekreterare och MN valdes till justeringsperson och agendan 

godkändes. 
 
§ 3 Genomgång av protokoll från konstituerande möte 
 Beslöts att uppskjuta genomgång till nästa styrelsemöte        
 
§ 4 Årsmötet – protokoll 

Informerades att protokollet nu är justerat och läggs ut på hemsidan genom 
JE:s försorg. Originalet med alla bilagor arkiveras hos sekreteraren. 

   
§ 5 Förslag till styrelsens arbetsordning 2010-11 

Genomgicks nuvarande arbetsordning. Beslut om utformning framskjutes till 
nästa styrelsemöte så att nya styrelsemedlemmar får möjlighet att sätta sig in i 
arbetsordningen och komma med revideringsförslag. 

 
§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter inkl. offerter från UA 

- Bassängkanten 
Just nu ligger kostnaden på 230.000 kr inkl moms. Två 
totalentreprenadsofferter har inkommit. 
Beslöts att reservera 75.000 kr som Byalagets andel av totalkostnaden. 
Betr färgval accepteras standardfärgen, tegelröd. 
 
- Hemsida,  
Hemsidan har uppdaterats med möjlighet att ansökan om medlemsskap i 
Byalaget direkt på hemsidan. Ansökan hade på JEs begäran testats med olika 
framgång, men samtliga styrelseledamöter ombads att fösöka fylla i och 
skicka in en ansökan. 
 
 
Text från de olika föreningarna i Arild har inkommit men text saknas gällande 
Byarådet. CKS o GO ombads granska o komplettera den av JE föreslagna 
texten som introduktion till Byarådet. 
Den nya hemsidan har fått stor uppskattning och har hittentills haft över 
25.000 s.k. hits och över 800 besök. 
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Sidan kompletteras med en knapp för ”Simbassäng”. 
 
Beslöts att annonskostnaden på hemsidan skall vara enl följande: 
 
Företagsnamn   300 kr 
Företagsnamn + webadress  500 kr 
Företagsnamn + webadress + företagslogo 700 kr 
 
Beslöts att ett brev / mail skrivs till potentiella annonsörer och där de olika 
alternativen presenteras.  
 

 Finansieringsalternativ 
- Kommunen 

Byalaget erhåller 100.000 kr till utbyte av betongplattor mot 
asfaltgummiplattor och räknar med det årliga driftsbidraget till bassängen 
på 20.000 kr 
 
HK har överlämnat en badflotte, som kommer att läggas vid gamla 
badhuset. 
 

- Posten 
Byalaget erhåller 10.000 kr/år för städning, men enligt beräkningar uppgår 
enbart elkostnaden till 10.000 kr 
 
Beslöts att CKS tar upp förhandlingar med Posten om en avgiftshöjning, 
alt att elkostnaden skickas direkt till Posten. Dessutom skall en diskussion 
tas upp om hyreskostnad i ett ev renoverat posthus. 

 
- Medlemmar  

Medlemsinbetalningen är nu uppe i 10.000 kr plus ca 4.000 i gåvor, vilket 
är ungefär som tidigare år. 

 
- Externa donatorer 

Se ovan under § 6 
 
- Sponsorer och annonsörer 

Se ovan under § 6 
 

§ 7 Budgetförslag samt fastställande av budget 2010-11  
 Under denna punkt föredrog CKS en ekonomisk rapport fr SJ. En mer 

ingående ekonomisk rapportering lämnas på nästa styrelsemöte, tillsammans 
med en revideras budget innehållande de ovannämnda bidragen. 
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§ 8 Tidpunkt, Program och frågeställningar inför KS besök 2010 
 Frågan hänskjutes till Byarådet. 
 
§ 9 Program Våren 2010 – uppdatering och fastställande  

- Valborg 
Arrangemanget är på plats. Talare blir Tina Acketoft.  Bygdekören kommer 
och Leif Bräcke ansvarar för vårelden.  
Annons är införd i HD. 
CKS ordnar med tillståndsansökan för valborgselden. 
 
- Städdag 
KBs förslag diskuterades.  
Städningen börjar vid  Locken och simbassängen, som skall bottenmålas, och 
gräset klippas runt bassängen. Städningen fortsätter utmed strandremsan till 
Strandhagen. 
Underströks vikten av att så många som möjligt ställer upp den 2 maj. 
 
Under denna punkt tog JE upp röjning och upprustning nordväst om bäcken 
och runt Österlunds källa. Kontakt tas med Länsstyrelsen. 
 
- Simskolan 
Överlämnade CKS simskolematerial till MN, som rapporterade att förra årets 
huvudlärare Anja är beredd att ta hand om årets simskola tillsammans med sin 
15-åriga syster.En avstämning kommer att ske med Cathrine Lundgren.  
 
- Hamnteater  
Aktiviteter på gång. Marta Westin kommer att informera på Fredagsölen den 
23/4. 
Lördag 24/4 kl 12.30 intager ensemblen lunch i Ruffen. Kl 13.00 till kl 14.30 
kommer hela ensamblen att besikta spelplatsen och bekanta skådespelarna 
med  hamnen och diskutera infrastrukturen och praktiska arrangemang med 
representanter för Hamnföreningen. 5 barnstatister från Arild kommer 
förhoppningsvis att presenteras av Lena Lofgren. 
 
Vägföreningen kommer att ansvara för trafik och parkeringssituationen under 
teaterdagarna, medan Byalaget i samarbete med Hamnföreningen ansvarar för 
anskaffning av toaletter och minst en arbetarbod att disponeras för 
omklädning,  
 

§ 10 Arild Förr o Nu – lägesrapport LJ 
MN informerade om att en kartläggning, som kommer att ske i 
Måndagsklubben, av potentiella personer att intervjua,. Den 26/4 
kommer en öppen diskussion att hållas för att utröna intresset för ett 
projekt. MN önskar att både LJ och SJ deltager. 
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CKS uttalade sitt intresse för projektet och hoppades få delta i 
ovannämnda möte, vilket MN accepterade som en självklarhet. Alla var 
välkomna. 
 

§ 11 Husgruppen – lägesrapport GO  
GO informerade att Husgruppen arbetade vidare med utvärdering av de 
olika alternativen o skulle mötas inom kort för att förbereda nästa möte 
med Kommunledningen.  
GO informerade vidare om vandringsledsprojektet. De olika byalagen, 
på Kullabygden har fått information och kommer att aktivt deltaga med 
arbete inom resp byalags ”domäner”.  

 
§ 12  Övriga frågor 

- CKs har följt upp elkostanden för kioskerna. Kostnaden uppgår till ca 
5.000 kr /år och underströk vikten av att detta beaktas i kommande avtal 
med hyresgäst. 

 
- JE väckte frågan om Arilds o de olika föreningarnas logotyper. MN 
hör med Katarina Gill, dotter till Ole Gill som designat Byalagets logo 
om det finns något färglagt original. 
Ett förslag var att skulle vara i samma färg som Sveriges första 
nationalflagga. CKS kontroller vilken färg som den bit av en flagga som 
Konsul Trapp förde med till Arild från Holland och som sedan blev den 
blå färgen i den första svenska nationalflaggan. 
 
- GA tackade för Byalagets styrelses uppvaktning med anledning 70-
årsdagen. 
 

§ 13 Nästa möte 
 Måndagen den 17 maj kl 0900 
 
§ 12 Mötet avslutas 
 CKS tackade de närvarande för dagens möte och avslutade mötet. 
 
 Arild den 22 april 2010 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Margareta Noltorp 
 
 


