
Arilds Byalags

Årsmöte

Rusthållargården den 23 april 2011 -04-24

Kl 10.30 - 12.00

Protokoll

S I Ordlöranden öPPnar mötet

I egenskap av byalagets ordlorande hälsade Claes Ståhle alla och särskilt nya bybor hjärtligt

välkomna tilll årsmötet och forklarade därmed mötet öppnat.

$ 2 Val av mötesordfiirande och mötessekreterare

Ärsmötet öreslog och valde Claes Stahle till mötesordlorande och till sekreterare valdes

Gunnar Andr6en

$ 3 Val av två justeringspenoner

Till justeringspersoner valdes Nils ole Nilsson och Bo Hansson

S 4 Mötets stadgeenliga utlYsning

Ordf. redogjorde lor hur och när kallelsen hade gått ut varpå St?imman godkände att mötet

utlYsts enligt gallande stadgar'

Beslöts att upprättad närvarolista skulle utgöra röstlängd. (bil 2)

$5Styrelsensårsredovisningochverksamhetsberättelse

Då årsredovisning med verksamhetsberättelse, ftirvaltningsberättelse, bokslut ftir 2010 och

budget lor 201 I utsänts till samtliga medlemmar önskade stämman inte att dessa liistes

upp.(bil3)

Ordforanden lorklarade årets underskott på 24.581kr med att planerade åtgärder med bl a

bassängen d2ir nya gummiplattor anlagts och planerade aktiviteter genomfiorts. Styrelsen har

också beaktat att en reserv ftjr täckande av oftirutsedda utgifter skall uppgå till minst 50'000

kr.

Fastställdes årsredovisningen och godkändes Styrelsens lorslag till att balansera behållningen

99.397 kr i nY riikning.
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på en fråga om bidrag till Byalagets verksamhet från Höganzis Kommun informerade

ordftiranden om att tsyalaget vid behov ansöker om bidrag från Kommunen' som hittills

behandlat våra ansökningar valvilligt- Till simbass?ingens löpande driftskostnader finns ca

20 000 kr avsatta i Kultur- & Fritidsfijrvaltningens budget for inköp av klor och andra

kemikalier samt täckande av ofrrutsedda utgifter fiir reparation av pumpmaskineriet' Under

det gångna året har bidrag erhållits från Kommunen i storleksordningen 125 000 kr'

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Anette weibull och godkiindes' (bil 4)

Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet fiir styrelsen

Beslöt mötet att i enlighet med Revisorns förslag, godkänna å'rsredovisningen och bevilja

styrelsen ansvarsfrihet flor räkenskapsåret 2010 och verksamhetsaret 10 04 04 - lI 04 23'

Valberedningens fiirslag titl ny styrelse

valberedningens fiirslag (bil 5) presenterades av Lars Bergwall enl foljande:

Val av ordförande

Ordforande Claes Ståhle omvaldes på ett år

Val av ordinarie styrelseledamöter

ordinarie styrelseledamoten Kristina Bergwall och styrelsesuppleanten Lena Janson har

undanbett sig omval.

Beslöts atl i enlighet med valberedningens ftirslag, nyvälja Magnus Alm som ordinarie

styrelseledamot på två år samt omvälja Sverker Johansson och Gunnar Andrden pä2 är'

övriga ordinarie styrelserepresentanter, Margareta Noltorp, Jan Erikson och Göran Olddn

kvarstår ett år.

ord|orandenhälsadeMagnusAlmvälkommentillstyrelsen.

Yal av stYrelsesuPPleanter

Beslöts att i enlighet med valberedningens florslag välja Susanne Dahlman som

styrelsesuppleant på 2 ar. Styrelsesuppleanten Karin Hansson Björverud kvarstår ett

är.Ordfloranden hälsade Susanne Dahlman välkommen till styrelsen'

Valberedningens fiirslag tilt val av två revisorer och en suppleant

Valberedningen ftireslår omval av Stefan Holmsfföm och Anette Weibull som ordinarie

revisorer på ett år och Kent Gustavsson som revisorsuppleant på ett år'

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

$1r

s12

s13

StefanHolmströmochAnetteWeibullomvaldessomordinarierevisorerpåeftarochKent
Gustavsson omvaldes som revisorssuppleant på ett år' /

$ 14 var av varberednin, i 
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ordftiranden bad stämman om ftirslag på representanter till valberedningen, Då stzimman inte

kom med några forslag foreslog ordftlranden omval av valberedningen, som bestått av Lars

Bergwall och tillika sammankallande samt Henrik wettin. Stämman beslutade om omval

varyå Lars Bergwall begärde ordet fiir zttvädjatill de närvarande medlemmarna attvara

valberedningen behjatpiiga med forslag på lämpliga kandidater till styrelsen då

valberedningens kontakter börjat bli uttömda'

tr'astställande av årsavgift

Informerade ordfiiranden om problemet med delat verksamhetsår ur årsavgifusynpunkt' men

ftjrklarade att medlemsavgifter betalda under aktuellt kalenderar bokfiires som medlemsavgift

for det å,ret ocb avgifter inbetalda efter årsskiftet boldjres som medlemsavgift ftir det nya

kalenderåret.

ordfrranden liamftirde ett tack till medlemmarna fiir deras generösa gåvor i form av

extrainbetalning. Närahälften av de betalande medlemmarna bidrar med en gäva"

styrelsen har ftireslagit, i enlighet med förslag framfort vid 2009 års ståimma' att

medlemsavgiten ror*zot2 hii.jes till 200 kr.Stiimman beslöt i enlighet med sqnelsens örslag'

ordftiranden foreslog att kallelsen till nzista års stiimma sändes ut redan i januari och i denna

anges medlemsavgiften lor kalender?net2012 till 200 kr'

PåfrågafranolleJönssonhurmanfijrdelarärsavgiftochgåvaforklaradeordfijrandenattallt
över aktuellt kalenderårs avgift bokfors som gåva'

Motioner från medlemmarnå (inkomna senast 3 dagar fiire mötet)

Inga sädana hade inkommit

Övriga frågor

Max Garsten tog upp frågan om belysning i Stelebacken. ordftjranden' meddelade att frågan

inteärenfrågaft)rstämmanutankommeratthandläggasavstyre|sen.

Information från Byahusgruppen om Skolhuset - Göran Old6n

Göran Old6n informerade om att en grupp på 5 personer, den s k Husgruppen, arbetat med

Höganäs Kommun om ett bevarande av Skilhuset som en samlingslokal fiir Arild' Gruppen bar

haft ett 10-tal möten varav 5 st med Pdter Kovåcs

Göran Olddn redogjorde kort fiir Skolans historia och att ägandet 1973 överftjrdes till Höganäs

kommun och att kommunen for 2 Lrsedan beslutat att Skolhuset skulle säljas' Byalaget tillsatte då

en arbetsgrupp, Husgruppen, som utarbetade två alternativa ft)rslag på hur Arildsborna fortsatt

skullekunnaanvändaSkolhusetsomensamlingslokal.

Kommunen har lämnat ett forslag på ett 4-årigt hyres på 50'000 kr plus att

Byalaget svarade ftjr underhåll och drift' Kommunen skulle å hyresintåikter

från posten och uthyrning av bostaden i huset pä sammanlagt 100 000 kr' Byalaget anser att detta

medftir ftir stora ekonomiska risker'

{}h'
),

7Arilds Byalag Ärsmöte 2011 04 23, protokoll



Byalaget hade som ett alternativ ett forslag pä ett24 årigt nyttjanderättsavtal där Byalaget

disponerar posthuset utan kostnad men skall svara ftir drift, underhåll och forbätffingar av

byggnaden.

Göran Old6n visade etr utdrag ur Kommunstyrelsens beslut 2Il4 enliglvilket man i kommunens

handlingsprogram fiir mandatperioden har skrivet ft)ljande gällande Arild : "I Arild vill vi

säkerstiilla en samlingslokal for byns invånare'"

Husgruppen har därfor gott hopp om att hitta en lÖsning med kommunen där Byalaget inte tar

några ekonomiska risker.

på en fråga om ev. utbyggnad av bostäder vid området väster om tennisbanan kan öppna for nya

möjligheter vad gäller samlingslokal svarade Göran Old6n att detta finns med i

exploateringsplanen, men att vi zinnu inte vet om eller nzir det blir någon utbyggnad'

Olle Jönsson påtalade att Missionshuset finns som alt till samlingslokal. Han underströk vidare att

en mycket noggrann omröstning maste ske om Byalaget skall engagera sig ekonomiskt i Skolhuset'

då hans uppfattning är att många av de äldre inte ser det som en angelägenhet for Byalaget' då de

inte ser det som en optimal plats ft)r postboxar. Ordftlrande ansåg att Missionshusets inte iir i ett

skick tillräckligt bra för att kunna fung"ru som samlingslokal och anforde att om Skolhuset inte

kommer att finns tillgängligt frr posten, så kommer det sannolilct bli ett antal grupper av postlådor i

byn. Mindre sannolikt iir aff posten kommer att utlämnas vid varje hus'

på en fråga från Gudrun persson lorklarade Göran Old6n att frågorna om Skolhuset och vilken

lokal posten skall disponera inte hZinger ihop'

Olle Jönsson frågade om Skolhusets skick. Ordforanden informerade att utvändigt har det mälats

och byggnadstekniskt är det OK'

Jan Gullmander undrade varfiir det tagit så lång tid att forhandla med kommunen' Göran Oldön

forklarade kortfattat att det tagit lång tid eftersom ett politiskt beslut om att sälja fastigheten

successivt vänts till till en möjlighet att hyra skolhuset under 4 år"

ordftiranden informerade om att Husgruppen har kommit fram till att, i den händelse kommunen

vill ha en kortsiktig lösning, avser man ftjreslå kommunen att nuvarande överenskommelse om

nyttjandet av Skolhuset bibehålles. Göran Olden och ordforanden tillade att kommunens

prioritering snabbt kan ändras, men har gott hopp om att det skall vara möjligt att finna en lösning

som är acceptabel ft)r samtliga parter'

I7.2 Information om www'arild'se - Jan Erikson

JanErikssonpresenteradevisionenmedattutveck|awww.arild.se

Hemsidanharblivitmycketuppskattadvilketframgåravmångfaldenbesökochlrits.Detta
illustrerades av en bild, som bl.a. visade att antalet besök 2010 var 12'014 st med hela

z58.44ghits. 83% av alla besök var svenska medan besökare flan usA var nummer tvä med

6To av alla besök. Hittills under 2011 har antalet besök varit 5'488'
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ordftiranden tackade Jan Eriksson ftir ett fantastiskt arbete med hemsidan' Han vädjade också

till alla medlemmar att lzimna sina e-mailadresser fiir att underlätta distribution av

information.

Program 2011

programmet finns nu anslaget på posten och på Ruffen i hamnen, forutom på hemsidan'

Informerade ordfrranden att vi ännu inte fitt klart med vårtalare'

Ordforande vä-djade till att så många som möjligt hjälper till med städningen i byn den 14 mai

med samling i Hamnen kl 10'00

Den 15 maj kl 1600 zir det Byalagets söndagsmiddag på Rusthållargarden' Menyn kommer att

läggas upp på hemsidan och kommer att anslås på posten. Priset ?ir 295 k{ inkl bubbeldrink'

AnmälangörstillRusthållargårdensreception,senast2dagarfrredvsdenl2l5

HöganäsMusikkarspelartraditionsenligtihamnenden15junikl.l9..

MidsommaraftonfirassomvanligtiKlötet.Samlingpåhamnenkl14.30

Simskolanstartardirekteftermidsommarmedavslutningden22juli

MargaretaNoltorpl:imnadeenkortfattadinformatigruppen
som fokuserar på Arild kring år 1900 och informer ståillning

kommer att ske nägon gång under sommaren samt ed adven

En medlem fiöreslog att sryrelsen skull undersöka möjligheterna till några programpunkter

under augusti och september då det fortfarande finns många sommargiister i byn' Som

exempel n?imndes ur'*rtlni.rg.nom Arild ft)rr och nu . ordfijrande tackade ftir inlåigget och

lovade att ta upp frågan i styrelsen'

Gudrun Persson tackade lor de utftirliga protokollen från styrelsemötena som ger en god

information om de olika aktiviteterna också fiir de medlemmar som inte är åretruntboende i

Arild.

Avtackningar

ga och stora insatser

st. Lena Janson som

Vägforeningen och er i

Byarådet.

ordloranden avtackade också Kristina Bergwall fiör hennes 7 år i styrelsen och for den

enorrna arbetsinsats som hon gjort under hela denna tid som programansvarig och

överliimnade en ost- och vinlåda från Oldsbergs ost'

Kristina Bergwall gav som anledning till att hon nu liimnar styrelsen p g a personliga skäl'

menuteslötinteatthongärnakankommatillbakaistyrelsenomnågtaar.

Mötets avslutande i
t
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Ordfiiranden tackade alla närvarande ftjr stöd och intresse och ftir generösa ekonomiska

bidrag och önskade alla en Glad Pask och forklarade ÄrsstZimman avslutad'

Arild den 23 apÅl2Dll
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Nils Ole Nilsson

Bil 1.

Bil2

Bil3

Bil4

Bil5

Dagordning

Röstlängd

Ärsredovisning inkl verksamhets- och lorvaltningsberättelse och budget 2010

Revisionsberättelse

Valberedningens fiirslag
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