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    Arilds Byalags 

Årsmöte 

Rusthållargården den 7 april 2012 

                  Kl 10.30 – 12.00 

    Protokoll 

 

 

 § 1 Ordföranden öppnar mötet  

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

välkomna tilll årsmötet och förklarade därmed mötet öppnat.  

  § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Årsmötet föreslog och valde Claes Ståhle till mötesordförande och till sekreterare valdes 

Susanne Dahlman. 

 § 3 Val av två justeringspersoner  

   Till justeringspersoner valdes Rolf Lundgren och Kenth Gustavsson.  

 § 4  Mötets stadgeenliga utlysning     

Ordf. redogjorde för hur och när kallelsen hade gått ut varpå Stämman godkände att mötet 

utlysts enligt gällande stadgar. 

   Agendan justeras något: Punkten 17.1 är en föredragning av Göran Lock kring det s k 

LEADER projektet. 

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

§ 5  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse  

Årsredovisning med verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, bokslut för 2011 och 

budget för 2012 har utsänts till samtliga medlemmar. Ordföranden gick igenom ett antal av de 

viktigaste aktiviteterna ur verksamhetsberättelsen.(bil 3) 

- Posthusets tidigare funktion har ersatts av utdelning av post i brevlådor vid tomtgräns. 

- Nya anslagstavlor sätts upp på tre platser i byn inom kort. Vid bussplatsen, utanför 

Rusthållargården och vid hamnen. 
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- E-post blir Byalagets huvudsakliga informationskanal i framtiden. Medlemmarna 

uppmanas att tömma sina elektroniska brevlådor regelbundet för att kunna hålla sig 

informerade om vad som händer. 

- Hemsidan, www.arild.se, är också en viktig kanal för kommunikationen mellan 

medlemmar. Antalet besökare på sidan ökar hela tiden, skillnaden mellan juli 2010 och 

2011 var +49%. 

- Medlemsregistret är uppdaterat, men alltför många e-postadresser saknas. 

- Kontakter och samarbete med Höganäs kommun (exploateringsplaner, ortsanalys, 

Blossalyckan och samlingslokal). Göran Lock redogjorde i korthet för kommunens planer 

att bygga ut Arild. Antalet nya bostäder i Blossalyckan uppskattas bli 40 i ett första steg. 

Ytterligare information ges i samband med ett planerat stormöte för presentation av 

resultatet av Ortsanalys Arild. På Höganäs kommuns hemsida finns också en s k 

kvalitetsanalys (en länk från www.arild.se leder dit) med mer information om projekt 

”Blossalyckan”.   

- Rusthållargården. Ett rum, ”Arildsrummet”, kommer att upplåtas i Rusthållargårdens 

lokaler. Rusthållargården har också visat intresse för samarbete med Byalaget för att driva 

Victors kiosk vidare, skapa intresse för badplatsen Röda Hallar och återupptaga planerna 

på en ev. bastuanläggning vid gamla badhuset på ”Klötets” badplats. 

Ordföranden gick igenom ett antal av de viktigaste punkterna i förvaltningsberättelsen.  

- Antalet betalande medlemmar har minskat något jämfört med föregående år, f n 279 

personer/hushåll. De som ännu inte betalat sin medlemsavgift uppmanas att använda den 

inbetalningsavi som finns på kallelsen till detta årsmöte. 

- Ordförande kommenterade det faktum att föreningen har ett relativt stort överskott, vilket 

delvis beror på att styrelsen medvetet velat ha ett kapital tillgängligt med tanke på 

eventuella behov kopplade till Posthuset. När detta nu inte blir aktuellt kommer pengarna 

istället att kunna används till ytterligare renoveringar av området kring simbassängen m 

m. i enlighet med ett uppdrag som tilldelats Bräcke Lyft och Transport på ca 40 000 kr. 

- Föreningen ansöker fortsatt bidrag från Höganäs kommun för att finansiera olika 

investeringar och aktiviteter. 

§ 6 Revisionsberättelse 

  Revisionsberättelsen, som upprättats av Anette Weibull och Stefan Holmström upplästes av 

 Stefan Holmström varpå den godkändes av årsmötet..  

 (bil 4) 

§ 7 Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsredovisningen fastställdes och godkändes styrelsens förslag till att balansera behållningen 

137.071 kr i ny räkning. 

Mötet beslöt att i enlighet med Revisorernas förslag, godkänna årsredovisningen och bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011 och verksamhetsåret 11 04 23 – 12 04 07. 

http://www.arild.se/
http://www.arild.se/
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§ 8 Valberedningens förslag till ny styrelse 

  Valberedningens förslag (bil 5) presenterades av Lars Bergwall enl följande: 

  Ordinarie 

  Åke Höjman, ordförande, 1 år. 

 Jan Eriksson, omval på 2 år. 

 Susanne Dahlman, 1 år kvar. 

 Sverker Johansson, 1 år kvar. 

 Göran Lock, omval på 1 år 

 Kristina Bergwall, nyval på 2 år 

 Henrik Alfram, nyval på 2 år 

  Suppleanter 

 Hans Båge, nyval 2 år. 

 Magnus Alm, 1 år kvar. 

§ 9 Val av ordförande 

Till ordförande valdes Åke Höjman. 

 § 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

 Gunnar Andréen, Margaretha Noltorp hade undanbett sig omval.  

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, omvälja Jan Erikson på två år och Göran 

Lock på ett år samt nyvälja Kristina Bergwall och Henrik Allfram på två år medan Sverker 

Johansson kvarstår 1 år och Susanne Dahlman, med 1 år kvar blir ordinarie styrelseledamot 

istället för suppleant.  

  Ordföranden hälsade nya ordinarie ledamöter och suppleant välkomna till styrelsen. 

 § 11 Val av styrelsesuppleanter 

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, nyvälja Hans Båge samt välja Magnus 

Alm (1 år kvar) till suppleant i stället för ordinarie. 

.Ordföranden hälsade suppleanterna välkomna till styrelsen. 

§ 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. 

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.   

§ 14 Val av valberedning  

Ordföranden bad stämman om förslag på representanter till valberedningen. Rolf Lundgren 

och Margaretha Noltorp föreslogs och valdes av stämman.   
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§ 15 Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog och stämman godkände att årsavgiften, 200 kr, kvarstår även för 2012. 

Ordföranden framförde ett tack till medlemmarna för deras generösa gåvor i form av 

extrainbetalning.  

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

  Inga sådana hade inkommit 

§ 17 Övriga frågor  

§ 17.1 Information om LEADER - Göran Lock 

- Göran Lock redogjorde för EU-projektet LEADER som ska gynna landsbygdsutveckling och 

gav några exempel på godkända projekt i vårt närområde: Trädgårdsrunda i nordvästra Skåne, 

varumärket ”Höganäs Keramik”, teaterföreställningen 2011 ”Gruffet i Hamnen”, magasinet 

”Kullaliv” och vandringsleden Kullaleden som sträcker sig längs kusten mellan Grå Läge och 

Ängelholm.   

§ 17.2 Information om www.arild.se – Jan Erikson 

  Jan Eriksson berättade att www.arild.se har blivit mycket uppskattad, vilket framgår av 

 mångfalden besök. 

I och med att vi inte längre har en samlingsplats kommer hemsidan att spela en ännu större 

roll för kommunikationen mellan medlemmarna. Jan Eriksson uppmuntrade medlemmarna att 

komma med förslag på information som kan läggas ut. Bloggen är enbart tillgänglig för 

föreningens medlemmar. Lösenord tillhandahålls av Jan Eriksson på förfrågan.  

§ 17.3 Program 2012 

  Programmet för 2012 finns utlagt på hemsidan och kommer att anslås på nya anslagstavlor 

 i byn. 

  -     Valborgsmässofirande i Strandhagen med Bygdekören börjar kl 18.15. Ris till bålet kan 

 börja läggas den 14 april. Vårtalare hemlig. 

- Framtidsmöte med kommunledningen genomförs i maj.  

- Ordförande vädjade till att så många som möjligt hjälper till med städningen i byn den 12 

maj med samling i Klötet kl 10.00. 

- Höganäs Musikkår spelar traditionsenligt i hamnen den 13 juni kl. 19. 

- Midsommarafton firas som vanligt i Klötet. Samling på hamnen kl 14.30 

- Simskolan startar direkt efter midsommar.  

- Arildsdagen med sedvanlig loppis och grillfest i hamnen och dans. 

 

http://www.arild.se/
http://www.arild.se/
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Max Garsten begärde ordet för att göra stämman uppmärksam på att en gatlykta borde 

anskaffas i trappan nedanför Victors kiosk. Han tyckte också att kartskylten utanför 

Rusthållargården är i mycket dåligt skick. Ordförande meddelade att det pågår en dialog med 

kommunen kring båda dessa frågor som förväntas bli åtgärdade under våren.  

§ 17.4 Avtackningar 

Fyra av styrelsens medlemmar, inkl ordförande, avgår i år och ordförande tackade Margaretha 

Noltorp, Gunnar Andréen och Karin Björverud Hansson för gott arbete och överlämnade 

gåvor med produkter från Oldsbergs Ost. 

Jan Eriksson, vice ordförande, avslutade med att tacka Claes Ståhle för all hans tid och stora 

engagemang för byalaget och Arilds utveckling – och överlämnade en gåva som bevis för vår 

uppskattning. 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande för den fina gåvan och för allt stöd och intresse han 

mottagit under sina 7 år i styrelsen samt för generösa ekonomiska bidrag till Byalaget, varpå 

han önskade alla en Glad Påsk och förklarade Årsstämman avslutad. 

  

  Arild den 7 april 2012 

Vid protokollet:   Vidimeras: 

 

Susanne Dahlman   Claes K. Ståhle 

Sekr    Ordförande 

Justeras: 

 

Rolf Lundgren    Kenth Gustavsson 

 

Bil 1.  Dagordning 

Bil 2 Röstlängd 

Bil 3 Årsredovisning inkl verksamhets- och förvaltningsberättelse och budget 2010 

Bil 4 Revisionsberättelse 

Bil 5  Valberedningens förslag 

 


