
 Arilds Byalag  
 
   STYRELSEMÖTE  
 Posthuset den 14 juni 2010 
 Kl. 09.00 – 11.00 
  
 PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte 14/06 protokoll 1 (4) GA / CKS 2010-07-02 
 

Gunnar Andréen, sekr  Sverker Johansson, 
 Karin Hansson Björverud   Margaretha Noltorp 
 Kristina Bergwall ,  Göran Oldén (§1-§4, §8, §11) 
 Jan Erikson,   Lena Janson, förhindrad 
 Claes Ståhle, ordf. 
 
      

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

 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens protokoll 
 KB valdes till justeringsperson. 
 
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 Godkändes med följande ändringar. §8 och §11 flyttas upp och 

avhandlas direkt efter §4 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll  
 Protokollet genomgicks och godkändes  
 
§ 5 Godkännande av förslag till styrelsens arbetsordning 2010-11 (bil.2) 
 Arbetsordningen antas med reservation för textmässig justering under 

kassörens arbetsordning, där SJ återkommer med preciserat textförslag. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport (bil.3) SJ  
 Största utgiften under månaden är betalning av ny badstege på Lockens Grund 

17.750 kr 
 Beslöts att varje arrangemang i framtiden kommer att redovisas på särskilt 

projektkonto så att vi enkelt kan avläsa arrangemangets resultat. 
 Beslöts att CKS sänder ut ett brev.i syfte att höja antalet betande medlemmar 

utan att det skall framstå som kravbrev eftersom medlemsavgiften är frivillig 
och de som har betalt inte skall ta illa upp.   

  
§ 7 Investeringsprogram  

- Bassängkanten – CKS 
Arbetat kommer att slutföras under innevarande vecka. Kostanden för 
Byalaget kommer att uppgå till ca 75.000 kr. Viss oklarhet råder om moms 
helt absorberas av HK eller ej. Dvs beloppet kan komma att ökas. 
 
- Lekplatsen – CKS / LJ 
Kommer sannolikt att vara kvar i Byalagets regi i avvaktan på utredningen om 
Vägföreningarna skall övertas av HK 
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- Hemsidan, - JE 
JE presenterade hur annonsörernas annonser skulle kunna presenteras på 
hemsidan genom s k rullande Uplet. Beslöts att tre prisnivåer: Uplet med logo 
på hemsidan, Uplet med logo på sponsorsidan och enbart text på 
sponsorsidan. Beslöts att de olika prisnivåerna utreds och beslutas på 
nästkommande möte. JE kontaktar Mats Björnemark. 

 
- Kioskkommittén – kioskuthyrning lägesrapport JE o SJ 
Nytt golv kommer att läggas in, ca 10m2. Ett innegolv har byggts upp på 
vilket skall läggas en plastmatta som är optimal ur hygienisk synpunkt. JE 
kontaktar Håkans golv. KB erbjöd ev. donation av varmvattenberedare 

 
 Finansieringsalternativ 

- Kommunen 
Inget nytt 
 
- Posten 
Se nedan 
 
-      Medlemmar – lägesrapport 2009  
JE redovisade JEs och SJs ingående genomgång av medlemsinbetalningar. En 
vidare analys kommer också att jämföras med 2010 års inbetalningar. Som en 
följd av dessa analyser kommer adresser och mailadresser att uppdateras.  
 
- Externa donatorer, Sponsorer och annonsörer   
Se notering ovan 
 

§ 8 Tidpunkt, Program och frågeställningar inför HK Presidiums besök 15 
juni 2010 (bil. 4) – CKS 

 Genomgick CKS det PM som tillställts styrelsen och kommenterade de olika 
punkterna. 

 Diskuterades vilka ytterligare frågor som skulle tas upp med HK. 
 JE tog upp frågan om underhållet av badplatserna och ställa frågan hur 

badplatserna skall hanteras i fortsättningen, bla avseende de gjutningar som 
gjorts på Klötets badplats. JE nämnde också behovet på uppfräschning av 
Tussans badplats. 

 KB efterlyste den utlovade badflotten vid Klötets badplats. 
 GO föreslår att Byarådet / Byalaget / Hamnföreningen etc skall kontaktas 

innan åtgärder vidtages. Detta för att säkersställa optimalt resultat av olika 
åtgärder. 

 
§ 9 Program Våren 2010 – uppdatering och fastställande  

- Städdag 2010-05-15 – slutrapport - CKS/KB 
Genomförd. CKS tackade speciellt MN för hjälp med blommor vid posthuset. 
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- Rosendag 2010-06-23 
KB har bokat Missionshuset och föreslår att Byalaget bjuder på flädersaft. 
Som tack till Gustafsson  och Kerstin och Björn finns både Arildsboken och 
Arildslegenden. 
 
- Midsommar o Byavandring – KB 
Bengt Göransson och Bo Folkvi  genomför en Byavandring prel kl 16.00 
onsdagen den 30/6. 
Till Midsommar har KB införskaffat 120 st flaggor. Lotteri med 200 lottor. 
Lottvinster finns kvar från tidigare lotterier. 

  Bengt Göransson ställer upp som flaggbärare. SJ ansvarar för tröjförsäljning. 
  KB kontaktar musik. 
  GA kontaktar UA betr risinsamling till majstången. 
 

- Simskolan – arbetsordning o kontrakt – MN 
MN rapporterade att hon hade allt under kontroll utom avtalen som skulle 
ingås med simlärarna inom kort. CKS ombads skicka kopior på förra årets 
avtal. Han åtog sig även att kontakta Engelholms Glass för erhållande av 
sedvanlig glassdonation inför avslutningen. 

 
- Hamnteater – planering o lägesrapport JE / LJ 
Informerades att den första repetitionen med hela ensamblen skulle hållas i 
hamnen senare på kvällen samt att premiärföreställningen var så gott som 
utsåld. 

 
- Arildsdagen KB 
Ordf. föreslog att KB skulle upprätta ett förslag till arbetsgrupper för olika 
ansvarsområden för att uppnå bättre avlastning för KB. SJ informerade att han 
inte skulle vara närvarande men hade överlåtit ansvaret för insamling av 
kassor o redovisningar från de olika delverksamheterna på Lena Jansson . 
Musikunderhållningen var fortfarande olöst men KB trodde sig ha ett 
alternativ genom elisabeth Skytting inom räckhåll 

 
 10 Arild Förr o Nu – lägesrappport – LJ  

I LJs frånvaro rapporterade MN helt kort att vissa intervjuer hade 
genomförts med några av de äldsta och nya var planerade MN föreslog 
att viss redovisning av berättelser och bildmaterial skulle kunna ske i 
samband med årets adventsvandring, vilket styrelsen fann vara en god 
idé. 

 
§ 11 Husgruppen – möte med PK o slutrapport (bil. 5) – GO 
 GO   Informerade om Vägföreningens förslag att Byahuset skulle knytas 

till Vägföreningen och därmed bli ägt av samtliga byns innevånare. Detta 
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förslag kunde inte accepteras av HK utan en försäljning är fortfarande 
aktuell och enda framkomliga vägen.. 

 HK kommer att ta fram ett förslag till lösning som är acceptabel för 
Arilds innevånare och har inte längre någon deadline tidsmässigt. 

 
§ 12  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor togs upp. 
   
§ 13 Nästa möte 
 Beslöts att ett extra styrelsemöte skulle hållas den 2 juli kl 0900 
 Beslöts att nästa ordinarie möte till den 26 juli kl 0900. 
    
§ 14 Mötet avslutas 

Ordf. tackade MN och SJ för kaffe med tillhörande dopp samt styrelsen 
för ett trevligt  och givande möte, varpå han förklarade möte avslutat.  

 
 
Arild den 19 juni 2010 
 
Vid pennan   Justeras  Vidimeras 
 
 
 
Gunnar Andrén   Kristina Bergwall

 Claes Ståhle 


