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§ 1 Mötet öppnas 
CKS hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
 Till justeringsperson valdes LJ. 
 
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 Agendan godkändes. 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 Protokollet som tidigare utsänts till styrelsen godkändes. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  SJ 
 SJ gick igenom finansrapporten, där den stora förändringen är  
 betalning av plattläggning runt poolen 70.000 kr betalts, sedan HK  

  bidragit med ca 100 000 
 

För att tydligaregöra Byalagets intäkter och kostnader kommer en 
genomgång att göras av den nuvarande Finansrapporten för att se om 
det går att få en tydligare redovisning av de olika kostnaderna. 
Ansvariga är SJ och CKS. 
 
Dock beslutades att redan nu göra följande justeringar: 
Kostnaden för julgran flyttas till blomsterkontot 
Konto Administration ändras till Styrelse och administration  
Försäkringskostnad (Länsförsäkring) flyttas till Styrelse och 
Administration 
Olofssons kostnader skall konteras på ”Röjning” 

 
 

- Medlemsavgifter o gåvor 
Fortfarande saknas medlemsavgifter från ett antal medlemmar. 
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Ett brev kommer att sändas ut till de medlemmar som betalt tidigare år 
men inte 2010. JE 
 
Inför nästa år så skall beställas en förtryckt A4 blad med 
inbetalningsavi på plusgirot. JE 
  
- HK bidrag CKS  
Ansökan om bidrag 2010 för skötsel av Klötet har frusit inne då 
fakturan från Stig Olofsson inte inkommit i tid, Den kommer att 
inkluderas i ansökan för 2011. 
 
Blomsterbidraget har utbetalts. Fn kvarstår 1381 kr outnyttjat, vilket 
CKS föreslår skall användas till att ersätta den person som betalt 
blomsterutsmyckning i hamnen. JE åtog sig att undersöka vem som 
betalt. 
 
 

§ 6 Investeringsprogram - lägesrapporter 
- Bassängkanten – läggning av överskottsplattor CKS/UA 
Ulf Arthursson tar in anbud från TJ Entreprenad för läggning av de 
återstående plattorna. 
 
CKS och Lars Kjellberg träffar HK för att diskutera driften av poolen 
under sommaren 2011. 
 
- Lekplatsen – lägesrapport CKS/UA 
HKs utlovade kompletteringar har ännu inte genomförts 

 
- Hemsidan, - Sponsorer och annonsörer JE 
Inget nytt att rapportera 
 
CKS sänder ut annonsfakturor för 2010, enligt den gamla prislistan och 
informerar samtidigt om nya avgifter för 2011. 
 
Posten  har inbetalt 10.795 kr i hyra vilket innebär att Byalaget fått 
täckning för el och städkostnader.  
 
30 st Madame Butterfly biljetter à 435 kr /st har inhandlats. Posten 
kommer att balanseras i bokslutet då resan sker i januari 2011. 
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Kostnaden för Lockens Grund kommer att minska med ca 9.000 kr som 
erhållits i bidrag från HK. 
 
Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten 
lägesrapport JE.  
JE översänder förslag på kontrakt med familjen Kjellner till styrelsen för 
kommentarer. 
 

§ 7 Trädplantering Gröningen – lägesrapport LJ 
 204 svar av 350 möjliga. 80% var positiva till trädplaneringen. Enkäten 

kommer att behandlas i Vägföreningens styrelse. 
   
 
§ 8 Program Hösten 2010 – uppdatering och fastställande KB 

- Krapperups Sommarteater – nytt projekt 2011 CKS 
Byalaget har fått förfrågan om att vara med och arrangera en teaterkväll 
i Arild. En produktionskväll kommer att kosta 20.000 kr som betalas av 
Byalaget. Förlusttäckningsbidrag kan sökas vilket reducerar den 
ekonomiska risken. Byalaget skall ansvara för biljettförsäljningen. 
Klötet alt Hamnen bedömdes som lämpliga platser. 
CKS meddelar tillbaka att styrelsen är positiv till en föreställning i juli 
månad.  
  
- Teaterresa – Madame Butterfly – lägesrapport KB 
680 kr per person är det preliminära priset för föreställningen inkl. buss. 
På hemvägen bjuds det på  macka och vin. Föreställningen börjar kl 
16.00. 

 
- Föredrag – Hallands Väderö nytt datum  KB 
Beslöts att försöka arrangera föredraget vid ett fredagsöl under februari, 
dock ej vecka 8. En avgift kommer att tas ut. 
 
- Byafolkets Afton – lägesrapport KB 
49 st har anmält sig. Maten kommer att serveras på andra våningen. 
Kostnaden per person är 200 kr. 

 
- Adventsvandring – lägesrapport SJ 
Information lämnades av SJ och MN. Redan har inkommit en stor 
mängd foto till fotouställningen om gamla Arild, på Mor Cilla. 
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Varm korv och glögg kommer att säljas från Viktors kiosk. Försäljning 
av olika hemslöjdsartiklar kommer också att ske på Mor Cilla, av byns 
innevånare. Byalaget kommer att sälja böcker och tröjor. 
Adventsaktiviteteten sker den 4 december under 4 tim, en sextett ur 
Höganäs musikkår musicerar och dagen avlutas med Luciatåg i 
Kapellet. Riktade inbjudningar sändes ut till olika kulturinstitutioner i 
Kullabygden.. 
 
- Fredagsöl 
Börjar på Rustis första fredagen efter trettonhelgen 
 

§ 9 Arild Förr o Nu – lägesrapport – MN 
 Se ovan under Adventsvandring,  
 Arbetsgruppen överväger att bedriva projektet vidare i en 

  studiecirkel, varför en representant för Folkuniversitetet inbjudits 
  för att informera om studiecirklar. 

 
§ 10 Husgruppen – lägesrapport – GO 

GO redovisade kort att förhandlingarna med HK fortsätter i positiv 
anda. 
 
Posten är uppsagd som hyresgäst, men önskar att få ett års 
förlängning, vilket begärts hos HK. 
 

 
§ 11  Övriga frågor 
 - ev. behov av extra stämma 

Behovet av en extra stämma beror på hur Husgruppens arbete 
utvecklas.  

 
- Kullabygdens Byaråd – rapport CKS 
CKS, GO och JE hade representerat Arild. Protokoll från mötet 

 kommer att skickas ut till styrelsen.  
 
- Elavtalet – lägesrapport CKS 
CKS informerade om el-avtalet med Dala kraft. Samtliga 
Byaföreningar har gått med förutom Mölle och Viken.  
 
GO informerade om att Leaderprojektet Kullaleden nu gått så långt 
att det kommer att förverkligas. Idén har mött mycket positiv 
respons. Projektet kommer att kräva ett visst ideellt arbete tex 
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uppsättning av skyltar, viss målning etc.av Byalagens medlemmar. 
Något ekonomiskt bidrag från byalagen krävs inte. 
 

§ 12 Nästa möte  
 Måndagen den 15 november 2010 
 
§ 13 Mötet avslutas 

CKS tackade KB för gott kaffe med tilltugg och de närvarande för ännu 
ett trevligt och givande styrelsemöte. 
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