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§ 1  Mötets öppnande 

I egenskap av byalagets ordförande hälsade Claes Ståhle alla och 
särskilt nya bybor hjärtligt välkomna till årsmötet och förklarade 
därmed mötet öppnat.  

 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Årsmötet föreslog och valde Claes Ståhle till ordf. och till sekr. 
valdes Gunnar Andréen 

  

§ 3 Val av två justeringspersoner  

Till justeringspersoner valdes Bengt Göransson och Margareta 
Noltorp 

 

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysning. Fastställande av dagordning 
 samt röstlängd  

§ 4.1 Ordf. redogjorde för hur och när kallelsen hade gått ut varpå 
 Stämman godkände att mötet utlysts enligt gällande stadgar. 

§ 4.2 Ordf. informerade Stämman att dagordningens § 4 kompletterats 
med punkterna ”fastställande av dagordning samt etablering av 
röstlängd”. Stämman beslöt att godkänna dagordningen med de av 
ordf. föreslagna kompletteringarna.  (bil. 1) 

§ 4.3 Beslöts att upprättad närvarolista skulle utgöra röstlängd (bil. 2) 
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§ 5 Styrelsens årsredovisning, förvaltningsberättelse och 
 verksamhetsberättelse (bil. 3) 

Då stämman inte önskade få hela förvaltningsberättelsen uppläst 
föredrog Ordf ett kort sammandrag av densamma.  

Beslöts fastställa årsredovisningen och godkänna Styrelsens 
förslag att balansera behållningen SEK 127.277 i ny räkning. 

Ordförande förklarade verksamhetsberättelsens omfattning med att 
det inte lämnats någon periodisk information under året. 

På en fråga om vad beloppet 10 000 kr från Posten  på 
intäktssidan avsåg, förklarade ordförande att det avser en 
ersättning från Posten för städning av deras lokal. 

 

§ 6 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen (bil. 4) föredrogs av revisorn Stefan 
Holmström och godkändes. 

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslöts att, enligt Revisorns förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2009 och verksamhetsåret 09 04 11 – 10 04 03 
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§ 8 Valberedningens förslag (bil. 5) till ny styrelse 

  Valberedningens förslag presenterades av Lars Bergwall. 

 

§ 9 Val av ordförande 

Ordförande Claes Ståhle omvaldes på ett år. 

 

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

Ord. led. Ulf Arthursson har undanbett sig omval. Beslöts att, i 
enlighet med Valberedningens förslag nyvälja Margareta Noltorp 
på 2 år och omvälja Göran Oldén på 2 år 

Övriga styrelseledamöter Kristina Bergwall, Sverker Johansson, 
Jan Eriksson och Gunnar Andréen kvarstår ytterligare ett år. 

 

§ 11 Val av styrelsesuppleanter 

Cathrine Lundgren har undanbett sig omval. Beslöts att, i enlighet 
med Valberedningens förslag, nyvälja Karin Hanson Björverud på 
två år, medan Lena Jansson kvarstår ytterligare ett år. 

 

§ 12 Valberedningens förslag till val av två revisorer och en 
 suppleant 

Valberedningen föreslår omval av Stefan Holmström och Anette 
Weibull som ordinarie revisorer på ett år och Kent Gustavsson som 
revisorsuppleant på ett år. 
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§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

Stefan Holmström och Anette Weibull omvaldes som ordinarie 
revisorer på ett år. 

Kent Gustavsson omvaldes som revisorsuppleant på ett år. 

 

§ 14 Val av valberedning  

Till valberedning omvaldes Lars Bergwall och tillika 
sammankallande samt Henrik Wettin  

 

§ 15 Fastställande av årsavgift 

Styrelsen förslag på oförändrad årsavgift 150 kr per familj 
godkändes, efter rösträkning genom handuppräckning. Utöver 
styrelsen förslag fanns förslag på 200 kr resp 175 kr per familj. 

 

§ 16 Motioner från medlemmarna (inkomna senast 3 dagar före 
 mötet) 

En motion har inkommit från Carita Bergdahl vari påtalas att 
Byalagets plusgirokonto inte ger någon ränta. Bergdahl föreslår att 
medlen överförs till Bank 2 som är en Internetbank och som ger 
ränta på insatta pengar.  

Ordförande meddelar att det inte är en motion som stämman skall 
ta ställning till då byalagets ekonomiska hantering är styrelsens 
ansvar. Motionen kommer därför att behandlas på kommande 
styrelsemöte. 
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§ 17 Övriga frågor   

§ 17.1  Information från Bygdehusgruppen om Skolhuset - Göran 
 Oldén  

Göran Oldén lämnade en kort historisk bakgrund om Skolhuset, att 
det var byggt av Arildsborna för drygt 120 år sedan när allmän 
skolplikt infördes i landet. Huset har sedan på ett oklart sätt kommit 
i Höganäs Kommuns ägo. Studier har gjorts av fastighetsregistret 
som inte gett någon klarhet i frågan, men undersökningen 
fortsätter. 

Skolhuset är K-märkt och nästan hela tomten är s k prickad tomt 
och icke avstyckningsbar. 

Frågan om Skolhuset har uppkommit eftersom Höganäs kommun 
önskat sälja byggnaden. Byarådet och den sk Bygdehusgruppen 
har agerat och kommunen har beslutat avvakta med en försäljning 
tills vidare. Bygdehusgruppen studerar förutsättningarna för att 
skolhuset skall kunna finnas kvar i Arildsbornas ägo och fungera 
som en samlingslokal för olika aktiviteter. 

Ett möte har hållits med Kommunstyrelsens ordförande Péter 
Kovács som ser mycket positivt på Arildsbornas engagemang i 
posthusfrågan. Nytt möte bokat med Petér Kovács till slutet av 
april. 

På Byalagets hemsida kommer fortlöpande information att lämnas 
om utvecklingen. På hemsidan finns också protokollen från 
samtliga styrelsemöten och möten i Bygdehusgruppen. 

Göran Oldén presenterade också ytterligare information om 
bildandet av ett Bygdebolag och de fördelar som det skulle kunna 
medföra. 
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Ordförande avslutade med att understryka att inga beslut betr. ev. 
förvärv av Skolhuset eller bildande av Bygdebolag har tagits och 
kommer inte att tas utan att en extra stämma inkallats. 

 

§ 17.2 Presentation av www.arild.se – Jan Erikson 

Jan Erikson informerade om bakgrunden till projektet och att det nu 
efter ett mycket omfattande arbete äntligen är klar att gå ”live”, 
vilket sker den 3 april kl 24.00. Dock så kommer hemsidan att vara 
under ständig utveckling och successivt förbättras. 

Jan uppmanade stämmodeltagarna att maila honom eventuella 
felaktigheter eller problem.  

Jan nås genom att klicka på ”webbmaster” på hemsidan. 

Ordförande tackade Jan för ett utomordentligt fint arbete och för 
den energi och intresse som han lagt ner. 

Ordförande uppmanande också stämmodeltagarna att sända 
ändring av adress, telefon nummer eller mailadress till Jan. 

 

§ 17.3 Program 2010 

Kristina Bergwall, programansvarig, föredrog 2010 års program 
och nämnde speciellt Höganäs Musikkårs traditionella konsert på 
Hamnen den 9 juni, Rosenvandringen den 23 juli och Hamnteatern 
som besöker Arild den 9 – 13 juli och förvarnade att det då kan 
uppstå en del parkeringsproblem i hamnen. 
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Efter Kristinas genomgång efterlyste ordförande programförslag 
från Byalagets medlemmar. Alla var välkomna med sådana till 
styrelsen. 

Ordförande tackade därefter Kristina för hennes utomordentligt fina 
arbete med programmet. 

 

§ 17.4 Avtackningar 

Ordförande framförde Byalagets stora tack till Cathrine Lundgren 
för hennes engagemang i styrelsen och framför allt det stora 
arbete som hon nedlagt på simskolan. Som tack överlämnades en 
låda med ett antal delikatesser. 

Ordförande framförde därefter ett stort tack till Ulf Arthursson som 
under 6 år arbetet i styrelsen, varav flera som vice ordförande. Ulf 
har haft ett omfattande ansvar för, simbassäng, Klötesröjning, 
lekplats och boulebanan och till glädje för styrelsen kommer Ulf att 
vara fortsatt behjälplig med framför allt skötseln av simbassängen 
men även andra olika uppgifter. Även Ulf fick motta en innehållsrik 
låda som tecken på Byalagets uppskattning och tacksamhet. 

Ordföranden tackade även revisorerna för deras arbete. 

 

§ 18 Mötets avslutande     

Mötet avslutades med att ordföranden, på Olle Jönssons förslag, 
rekommenderade ett besök i Magnus Berthelius fiskvagn i hamnen 
(ti, to och lö 14.00 – 18.00). Magnus är Arilds första nyföretagare i 
modern tid.   
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