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§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande välkomnade de närvarande. 
 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens protokoll 
 Till justeringspersoner valdes GA och JE   
 
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 Godkändes 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll  
 Genomgicks och lades till handlingarna 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  SJ (bil. 2) 
 - Medlemsavgifter o gåvor, lägesrapport SJ o JE 

Medlemsavgifter inkl. gåvor är nu uppe i 43.300 kr. Den genomgång av 
medlemsregistret som JE och SJ gjort innebär att vi nu har ett helt 
uppdaterat och korrekt medlemsregister. Ordf. tackade dom för deras 
omfattande arbete. 
 

 - HK bidrag CKS   
Informerades om att det ansökta bidraget från HK för gräsklippning i Klötet 
inte hade redovisats i tid utan kommer att inkluderas i nästa års ansökan till 
anslag ur ”Grön Turism” 

 
- reviderad kontoplan 
SJ presenterade en uppdaterad kontoplan som godkändes. 

 
- förslag till budget 2011 
Diskussioner pågår med HK om att ansvara för bassängens drift under 
sommaren med visst stöd från Byalaget. Beroende på resultatet av dessa 
diskussioner blir budgetpåverkan olika. 
Genomgicks kostnader och intäkter som prel godkändes. 
Vid nästa möte skall investeringsförslag från styrelsemedlemmarna  
presenteras, 
 

§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter 
 Denna punkt skjutes till nästa styrelsemöte, med undantag för beslutet 

nedan. 
- Bassängkanten – läggning av överskottsplattor CKS/UA 
 
- Lekplatsen – lägesrapport CKS/UA 
 
- Hemsidan, - Sponsorer och annonsörer CKS 
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- Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten lägesrapport 

JE  
Beslöts att årets anslag för kiosken ökas från 15.000 kr till 18.000 kr. 
Något avtal har ännu inte tecknats.  

 
§ 7 Trädplantering Gröningen – lägesrapport LJ 
 Information kommer att sändas ut i samband med kallelsen till 

extrastämman. 
 
§ 8 Program Hösten 2010 – uppdatering och fastställande  

- Krapperups Sommarteater – nytt projekt 2011 CKS  
 
- Teaterresa – Madame Butterfly – lägesrapport KB 

Ett fåtal platser finns kvar. 
 

- Föredrag – Hallands Väderö nytt datum  KB 
Föredraget kommer attt hållas den 11 feb. 

 
- Byafolkets Afton – slutrapport SJ 

Resultatet utvisar ett överskott på 2.375 kr.  
 
- Adventsvandring – slutrapport SJ, MN 

Slutrapporten redovisas vid nästa styrelsemöte 
 

- Fredagsöl 
CKS informerade att Rusthållargården siktar på att kunna börja som      
vanligt första fredagen efter Trettonhelgen. Anslag kommer på Posten. 

    
- Klötesröjning 2011 

Diskuterades i vilken utsträckning Länsstyrelsen kan överta denna.  
Någon datum för Byalgets insats fastställdes inte då vi får avvakta en 
lämplig tidpunkt  med hänsyn till väderleken. 

 
§ 9 Arild Förr o Nu – lägesrapport – MN 

Utställningen på Mor Cilla blev en succé med genomgående lovord 
från besökarna. En andra visning diskuteras att ske under sommaren, 
tex i anslutning till Arildsdagen alt i anslutning till ordinarie 
föreningsstämman. 

 
§ 10 Husgruppen – lägesrapport – GO 
 Diskuterades den aktuella situationen i förhandlingarna med HK 
 
§ 11 Beslut om kallelse till och dagordning för extra föreningsstämma 
 Beslutades preliminärt att en extra förenignsstämma skall hållas den 8 

januari, om diskussionerna med HK medför ett behov av en sådan 
stämma. 
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§ 12  Övriga frågor 
- Elavtalet – lägesrapport CKS 

Elavtalet lockade över 400 abonnenter i Kullabygden. Hur många 
Arildsbor som anslöt sig meddelas i början av 2011 när avtalet 
börjat löpa.   

 
§ 13 Nästa möte  
 Den 17 januari 2011 kl 09.00  
 
§ 14 Mötet avslutades 

   CKS tackade de närvarande för ännu ett trevligt och givande styrelsemöte. 
 
 
 
 
 
 
 

Arild den 10 januari 2011 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
Gunnar Andréen Claes Ståhle  Jan Erikson 

 


