
Styrelsemöte 26 maj 2015 

Plats: Rusthållargården 

Närvarande:  Monica Oldsberg 

 Jan Eriksson 

 Kristina Bergwall 

 Sverker Johansson 

 Henrik Alffram 

 Hans Båge 

 Marianne Almkvist 

 Göran Elsmén 

 Föregående mötes protokoll 

Godkändes. 

Beslut: 

 Inga justeringspersoner behöver utses vid styrelsemöten. 

 Ekonomi 

För närvarande finns; 

 148 375 kr i kassan 

 Inbetalda medlemsavgifter till dags datum 24 600 kr jfr mot en budget på 64 000 kr, detta motsvarar 
att endast 40 % av Arilds byalags medlemmar betalt årsavgift för 2015. Speciella påminnelser bör 
snarast kommuniceras ut via t.ex. hemsidan. 

Offertförslag kring utsmyckning av utplanteringsväxter ”trekanten” i anslutning till busstorget 
förkastades. Mindre ambition med enklare lösning ur ett skötselperspektiv beslöts. Ansvarig Kristina. 

 Midsommarfirande 

En årsneutral mall (checklista) innehållande aktiviteter och ansvariga inför Midsommarfirandet tas fram. 
Jan skickar underlag till Göran för slutlig utformning.  

 Fiolspelare/lekledare Jan Norden kommer som vanligt, dock behövs även en bitr. lekledare. 

 Fanbärare – Per Göransson 

 Ingen dragspelare funnen än men Monica fortsätter att leta.  

 Stångförman - Hans Båge 

 Nya små pappersflaggor inköpta. Även nya byalagsflaggor av Kristina. 

 Konfekt, tårtor mm fixas av Kristina. 

 Information, marknadsföring, affischering mm – Jan/Monica 

 Tröjförsäljning och eventuella myndighetsbeslut – Sverker 



 Tillbehör till midsommarstången (björkgrenar, blommor, bord/bokar, rep och taljor mm) – Åke 

 Arildsdagen 

Även här tas en årsneutral mall (checklista) innehållande aktiviteter och ansvariga fram. Jan skickar 
underlag till Göran för slutlig utformning. 

 Loppisverksamheten – Max Garsten. 

 Ett enklare marknadstillstånd tas fram, där ett abonnerat försäljningsbord kostar 500 kr – Göran.   

 Lotteri/sponsring – Monica/Kristina 

 Ansvarig för tält, bord o bänkar – Jan/Göran. 

 Myndighetstillstånd – Sverker 

 Information, marknadsföring, affischering mm – Jan/Monica 

 Scenbyggare – Henrik Wettin 

 Good times band årets musikartister 

 Holy Smoke serverar kvällens supé i form av en fisk eller köttmeny 

 Biljettpris – vuxen 250 kr 

 Biljettpris – barn 150 kr 

 Möjligheten att Gordon Skalleberg trycker upp middagsbiljetter för antingen fisk eller kött undersöks 
av Monica. 

 Biljettförsäljning (kontantbetalning) påbörjas två veckor innan Arildsdagen i bl.a. Victors kiosk – 
Kristina/Göran.  

 Endast dragning av kvällens lotteriförsäljning i samband med middagen, övrig lotteridragning 
redovisas på hemsidan.  

 Byavandring 10 juni 

Arilds Byaråd har tillsammans tagit fram ett antal punkter inför byavandringen med ledande 
kommunalpolitiker och tjänstemän. 

Tilläggas kan; 

 Önskemål att den enda barnvänliga strand i Arild ”Svensmalen” på något sätt klassas som kommunal 
badplats. 

 Plan för utbyte av gatubelysning i nedre Arild. 

 Möjligheten att sommarbussen Mölle-Kullaberg utökas med två dagliga turer till Arild. 

Från Arilds Byalag deltar Monica, Jan och eventuellt Göran. 

 Framtidsvisioner 

Se punkt 5, återkommande fråga framöver. 

 Program 2015 

Bodil Jönsson, professor emerita, fysiker, forskare, författare och folkbildare, känd från Fråga Lund och 
Tio tankar om tid, har bjudits in som föreläsare till Arild den 10 september. Förslag 100 kr i entrékostnad. 

Inför hösten kommer ytterligare intressanta programaktiviteter diskuteras.  



 Övriga frågor 

Behandlade under tidigare redovisade punkter. 

 Nästa möte 

 23 juni kl. 17.00 med speciellt fokus på Arildsdagen. 

 2 september kl. 18.00 

Styrelsemöte avhålls på Rusthållargården med obligatorisk på anmälan. 

 

Vid pennan. 

Göran Elsmén, sekr. 

 


