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 Gunnar Andréen, sekr Lena Janson, förhindrad Göran Oldén, delvis  
 Kristina Bergwall Sverker Johansson Claes Ståhle, ordf  
 Jan Erikson,  Margaretha Noltorp  
 Karin Hansson Björverud, förhindrad 
        

§ 1 Mötet öppnas 
Ordf förklarade mötet öppnat och välkomnade styrelsen till sin 
trädgård där mötet avhölls i det vackra vädret. 

 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
 Till justeringsperson valdes JE 
   
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 Agendan godkändes. 
  
§ 4 Genomgång av föregående protokoll  

Föregående protokoll, som tidigare mailats ut till styrelsen, godkändes 
och lades till handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport  SJ 

- Gruffet i Hamnen 
En preliminär redovisning visar att Gruffet, inklusive bidrag fr HK 
troligen kommer att sluta på ett 0-resultat för Byalagets del. Däremot 
informerade ordf. om att projektet i sin helhet inte skulle gå ihop.. 

 En slutredovisning kommer att ske vid nästa styrelsemöte.   
 
 - Arildsdagen  

Det preliminära överskottet fr Arildsdagen kr 51.458 kr är glädjande det 
högsta sedan 2006. 
 
På förekommen anledning bekräftades att Arildsdagen 2011 kommer att 
avhållas den 23 juli 2011. Det beslöts att denna information skulle 
läggas ut på hemsidan. 
 
- Simskolan 
Slutredovisning från simskolan liksom redovisningen för 
simbassängens drift kommer att ske vid kommande styrelsemöte, men 
även här pekade det preliminära resultatet på rekordomsättning med ett 
bra överskott. 
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- Medlemsavgifter o gåvor 
F.n. har 253 medlemmar inbetalt medlemsavgift. I övrigt  
inget nytt att redovisa sedan föregående möte. JE föreslog att SJ och 
han snarast skulle gå igenom alla inbetalningar för att en medlemslista 
skulle kunna upprättas, varpå man skulle veta vem av föregående års 
betalande medlemmar ännu inte betalt för i år. Styrelsen beslöt i 
enlighet med förslaget och uppdrog åt ordf. att därefter skicka ut ett 
nyhetsbrev till alla med en hovsam påminnelse om vår begäran om e-
mailadresser och betalning av medlemsavgiften i den händelse man inte 
redan gjort det. 

 
 

- HK bidrag CKS  
Inget nytt att meddela d.v.s godkända ansökningar om blomsterbidrag, 
förlusttäckningsbidrag för ”Gruffet i Hamnen” samt bidrag till 
kostnaderna för bassängplattorna fortfarande utestående. 
 

§ 6 Investeringsprogram - lägesrapporter 
- Bassängkanten – CKS 
Ulf Arthursson har gjort en slutredovisning, i denna redovisning påtalas 
behovet av att TJ kommer att behöva justera några ojämnheter i 
underlaget. CKS kontaktar Kommunen. 
 
Överblivna plattor kommer att användas på bassängområdet. 
 
KB påtalade att en utstickande klack i betongen på sydsidan av 
bassängen bör, om möjligt, tas bort. 
 
GO påtalade vikten av att sprickorna i bassänkanten åtgärdas, 
förslagsvis samtidigt som en spricka på Lockens Grund åtgärdas. GO 
kontaktar Ulf Arthursson för vidare diskussion om lämpligt 
förfaringssätt. 
 
CKS meddelade att Bassängteamet avgår i och med denna säsong och 
därför måste diskussionen tas upp med kommunen hur skötseln skall 
skötas kommande år.  CKS åtog sig att göra det. 
 
Styrelsen framförde sitt stora tack till Ulf Arthursson, Lars Kjellberg, 
Bo Adlerteg som under flera år skött bassängen på ett utomordentligt 
fint sätt. 
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- Lekplatsen – lägesrapport CKS  
En synrapport har inkommit från HK, därefter har överenskommelse 
träffats att HK införskaffar en ny gungbräda och en ny startplatta till 
rutschbanan. Övriga påpekande bedöms kunna klaras av i Byalagets 
regi. 
Ulf Arthursson kommer att kalla till en sådan aktivitet. 

 
- Hemsidan, - JE 
Ett stort antal besökare fortsätter att besöka hemsidan. Fram till idag 
har besökare från 12 olika länder registrerats. 

 
- Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten 

lägesrapport SJ 
Under veckan kommer ett nytt plastgolv att läggas in i kiosken. Därmed 
är kiosken färdig och godkänd av myndigheterna. 
 
Ägarna av Ellens Café,Ransvik, Ellen och Anders Kjellner har meddelat 
att deras brorson Victor som går på restaurangutbildning i Stockholm är 
 intresserad att driva Victors kiosk under nästa sommar. Ellen och Anders 
kommer att stötta honom med råd och utrustning. Styrelsen är mycket 
positiv till intresset. 
 
Det uppdrogs åt JE o kioskkommittén att driva frågan och inkomma med 
förslag till kontrakt att godkännas av styrelsen. 

   
  GA utsågs att ingå i kioskkommitén. 

 
 Finansieringsalternativ 

- Kommunen 
Inget nytt att rapportera. 
 
- Posten 
Inget nytt att rapportera 

 
- Medlemmar – lägesrapport 2010 
Se ovan under § 5 

 
- Externa donatorer, Sponsorer och annonsörer   
Inget nytt att rapportera. 
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§ 7 PM från HK Presidiums besök 15 juni 2010 - lägesrapport – CKS 
CKS följer upp HKs presidiebesök i Arild. 

 
 
§ 8 Program Hösten 2010 – uppdatering och fastställande KB 

- Teaterresa 
27 november premiär på Madame Butterfly på Malmöoperan 
KB undersöker om möjligheterna att erhålla biljetter, men först efter att 
ha sonderat möjligheterna att få biljetter till ”Singing in the Rain” den 
15 eller 16 oktober. 
 
- Föredrag 
Byafokets afton har tidigare annoserats vara den 16 oktober, men måste 
flyttas fram till den 30 oktober. MN föreslog att vi skulle kunna 
anordna annan aktivitet den 16 oktober, tex ett föredrag om Hallands 
Väderö av Karlo Pesjak, som tidigare varit upp som en möjlig aktivitet 
under hösten.  
 
En annan aktivitet skulle kunna vara ett kvällsbesök hos Peter Nilsson 
på Kullens Krukmakeri, som har inbjudit Byalaget till en kväll där han 
berättar om krukmakeriet. 

 
- Byafolkets Afton 
Är flyttat till den 30 oktober från den tidigare den 16 oktober. 
Som ett alternativ till ett föredrag föreslog KB en teaterresa till Malmö 
Opera och Singing in the rain den 15 el 16 oktober. KB undersöker 
möjligheterna till att få tag i biljetter. 
 
-    Fredagsöl 
CKS kontaktar Jonas på Rustis betr fredagsöl under hösten och en 
middag modell viltmiddag eller liknande. 

 
- Adventsvandring 
MN åtar sig att samla in gamla foto fr Arild och förse dessa med texter. 
MN återkommer. Som tema diskuterades ”Vardagsliv i Arild”. 
MN ger en närmare presentation på nästa styrelsemöte. 
 

§ 9 Arild Förr o Nu – lägesrapport – MN 
 Se ovan under Adventsvandring. 
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§ 10 Husgruppen – lägesrapport – GO 
GO redovisade helt kort husgruppens möte med Bo Hansson den 
22/8 där det diskuterades olika vägar ”framåt”. 

  
 
§ 11  Övriga frågor 
 
 -     Uppvaktning av Gordon Skalleberg 

Gordon har fyllt 50 år. CKS kontaktar Gordons fru betr. tid  för en 
uppvaktning av styrelsen.  

 
-     Uppvaktning av Beatrice Ikander HK 
Beslöts om uppvaktning och överlämnande av en Arildsbok och 
boken om Arildslegenden av Boel Marteleur. CKS återkommer. 

 
- Besök av Uffen Redhe 
CKS informerade om ett erbjudande om föredrag av Uffen Rehde 
om hur man söker och erhåller bidrag till föreningars verksamhet 
(bifogas). Efter diskussion uppdrogs åt CKS att försöka intressera 
Kommunen och övriga byalag att få till stånd ett föredrag som en 
punkt på nästkommande möte med Kullabygdens Byaråd. 
 
- Röda Hallar 
JE tog upp problemet med förfallet av badet vid Röda Hallar och 
Herman Österlunds källa. CKS föreslår att JE kontaktar Löfgen på 
Backagården, som är närmaste granne och diskuterar om hur man 
skulle kunna gå vidare med ev renovering. JE föreslog att styrelsen 
dessförinnan skulle företa en gemensam vandring till Röda Hallar 
med kaffekorg för en besiktning. Styrelsen var positiv till 
förslaget. 

 
§ 12 Nästa möte  
 Beslöts vara den 23 september 2010 
   
§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för ytterligare ett intressant och 
givande styrelsemöte. 

 
 

Arild den 22 augusti 2010 
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Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Jan Erikson 

 


