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    Arilds Byalags 

Årsmöte 

Rusthållargården den 4 april, 2015 

                  Kl 10.30 – 11.30 

    Protokoll 

 

 

 § 1 Ordföranden öppnar mötet  

I egenskap av byalagets ordförande hälsade Åke Höjman alla hjärtligt välkomna till årsmötet 

och förklarade därmed mötet öppnat.  

  § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Årsmötet föreslog och valde Åke Höjman till mötesordförande och till sekreterare valdes 

Susanne Dahlman. 

 § 3 Val av två justeringspersoner  

   Till justeringspersoner valdes Rolf Lundgren och Erik Hägg.  

 § 4  Mötets stadgeenliga utlysning     

Ordförande redogjorde för hur och när kallelsen hade gått ut varpå Stämman godkände att 

mötet utlysts enligt gällande stadgar. 

    Stämman beslöt att upprättad närvarolista skulle utgöra röstlängd. (bil 2) 

§ 5  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse  

Årsredovisning med verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, bokslut för 2014 och 

budget för 2015 hade utsänts till samtliga medlemmar. Ordföranden gick igenom ett antal av 

de viktigaste aktiviteterna ur verksamhetsberättelsen (bil 3): 

- Under 2014 hade vi 310 medlemmar, vilket ger totalt 62.000 kr i medlemsavgifter. Gåvor 

från medlemmar motsvarade totalt 14.450 kr.  

- En markyta vid busstorget har anlagts under året, och ger nu Arildsbor och besökare en ny 

sittplats omgiven av ny gräsmatta och en blomsterurna.  

- Kontakterna med Höganäs kommun har kännetecknats av fortsatt arbete med exploatering 

av området Blossalyckan väster om tennisbanorna. Flera hus har redan byggts och de 

allmänna platser och funktioner, som Arilds byalag varit angeläget om att bevara, t ex 

lekplatsen är i det närmaste färdig. 
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- ”Nostalgigruppen”, ungefär 10-12 personer i byn, har under året fortsatt att dokumentera 

Arilds historia. Intresset för byns historia är stort. Från Tord Wingren har inkommit en 

utförlig kronologi som finns på hemsidan och Ragnhild Norgren har skrivit ned en 

"Rundvandring i byn " som hon minns det från sin barndom. Författaren Henrik Wivel har 

lämnat en utförlig beskrivning av Nabbahuset. En annan känd Arildsbo som hela tiden står till 

vårt förfogande mitt sitt enorma kunnande är Kaj Svensson. 

Flera husberättelser är nu helt klara med text och bild, tex för Hemgården, Strandgården, 

Gisela Trapps hus och Nabbahuset. 

 

- Ordförande nämnde också att det finns behov av att renovera simbassängen och att det pågår 

ett arbete för att skapa ett samarbetsavtal med Höganäs kommun i detta ärende. 

  

§ 6 Revisionsberättelse 

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

 Stefan Holmström. En medlem påpekade att fel version visades i bildmaterialet, men rätt 

version lästes upp.  Därpå godkändes revisionsberättelsen av årsmötet (bil 4). 

§ 7 Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsredovisningen fastställdes och styrelsens förslag till att balansera behållningen 257 852 kr 

i ny räkning godkändes. 

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

styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 och verksamhetsåret 14-04-20 – 15-04-04. 

§ 8 Valberedningens förslag till ny styrelse 

  Valberedningens förslag (bil 5) presenterades av Rolf Lundgren enligt följande: 

  Ordinarie 

  Monica Oldsberg, ordförande, nyval 1 år 

Jan Eriksson, 1 år kvar 

 Kristina Bergwall, 1 år kvar 

 Henrik Alffram, 1 år kvar 

Sverker Johansson, omval 2 år 

Åke Höjman, nyval, 2 år 

Göran Elsméen, nyval 2 år 

 

 

Suppleanter 

 Marianne Almkvist, 1 år kvar 

Hans Båge, omval 2 år 

  

 § 9 Val av ordförande 

  Beslöts att, enligt Valberedningens förslag, omvälja Monica Oldsberg till ordförande på 1 år. 
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§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

Beslöts att välja ledamöter enligt Valberedningens förslag, se paragraf 8. Susanne Dahlman 

och Göran Lock hade undanbett sig omval. 

 § 11 Val av styrelsesuppleanter 

Beslöts att välja styrelsesuppleanter i enlighet med Valberedningens förslag, enligt paragraf 8. 

 

§ 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  

Rolf Lundgren och Margaretha Noltorp föreslogs och omvaldes av stämman.  

§ 15 Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog och stämman godkände att årsavgiften, 200 kr, kvarstår även för 2015. 

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

  Två motioner hade inkommit: 

 

1. Olle Jönsson förde fram sin åsikt om den planerade asfalteringen av Stora vägen. Både 

Åke Höjman och Lena Jansson, ordförande i Vägföreningen, menade att detta inte är en 

fråga för Arilds byalag. Lena Jansson delade dock information från Trafikverket om vad 

som är beslutat: Hela vägsträckan, utom mellan hotell Strand och hotell Rusthållargården, 

ska asfalteras före ”semesterperioden”. Betongstenen ska vara kvar på samma sätt som 

det ser ut nu.   

2. Lars Ahlborg informerade stämman om att det utökade strandskyddet som beslutats av 

Länsstyrelsen, och hur det kommer att påverka Arild. Han ifrågasatte varför Höganäs 

kommun inte har inkluderat området ”Kringelängen” (ängen öster om katolska kapellet) i 

utökningen. Stämman beslutade, i enlighet med förslag från andra medlemmar, att Lars 

Ahlborg summerar sin information och sina åsikter i en skrivelse som görs tillgänglig för 

både Arilds byalags och Arilds Vägförenings medlemmar. 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor framfördes av stämman. 
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§ 17.1 Program 2015 

Programmet för 2015 finns publicerat på www.arild.se och kommer att anslås på nya anslagstavlor 

i byn inom kort. 

§ 17.2 Avtackningar 

 Ordförande tackade avgående styrelsemedlemmar (Susanne Dahlman och Göran Lock), för 

ett gott arbete. 

Vice ordförande Jan Eriksson riktade ett varmt och stort tack till Åke Höjman för sin tid som 

ordförande.  

Claes Ståhle föreslog och Stämman instämde i en applåd som ett tack till den avgående 

styrelsen för sitt engagerade och väl genomförda arbete under verksamhetsåret 2014/2015. 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande, önskade alla en Glad Påsk och förklarade Årsstämman 

avslutad. 

  

  Arild den 4 april, 2015 

Vid protokollet:   Vidimeras: 

 

Susanne Dahlman   Åke Höjman 

Sekreterare    Ordförande 

Justeras: 

 

Erik Hägg    Rolf Lundgren 

 

Bil 1.  Dagordning 

Bil 2 Röstlängd 

Bil 3 Årsredovisning inkl verksamhets- och förvaltningsberättelse och budget 2015 

Bil 4 Revisionsberättelse 

Bil 5  Valberedningens förslag 

http://www.arild.se/

