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§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande välkomnade de närvarande. 
 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
 Till justeringspersoner valdes MN  
 
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 CKS delade ut en ny agenda som godkändes 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll  
 Godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  SJ  
 -   Medlemsavgifter o gåvor, lägesrapport SJ o JE 

Medlemsavgifter uppgår till ca 44.000 kr coh gåvor till ca 23.000 kr 
vilket är i linje med tidigare år. 

  
-   HK bidrag CKS  
CKS informerade att ansökan bidrag ur komunens anslag ”Grön 

 turism” för gräsklippning på ”Klötet” för 2010 skulle inkluderas i 
 ansökan för 2011. 

Ansökan om bidrag från Kommunen till reparation av 
 stormskadade räcket på ”Lockens Grund” skulle kunna bli 
 aktuellt. 
  

-   Prel. Bokslut 2010 
Redovisade SJ den ekonomiska ställningen per den 7 januari. 
Kassabehållningen är prel ca 100.000 kr och årets verksamhet visar ett 
underskott på ca 27.000 kr. Den största kostnaden 2010 är 
plattläggningen runt bassängen. 
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-    Förslag till budget 2011 
I samband med genomgång av budget noterades att kommunens bidrag 
skall anges som en not i den ekonomiska rapporteringen till 
föreningsstämman. 
 
Vid Midsommarfirandet, inget lotteri, utan endast ”hattinsamling”  till 
musik och underhållare. 
 
På Föreningsstämman kommer inte att serveras någon förtäring 
 
Som alternativ till Rusthållargården för lokal till föreningsstämman kan 
möjligen vara Mor Cilla. CS undersöker om lokal är ledig alt förhandlar 
med Rusthållargården om lokalhyra. 
 

§ 6 Investeringsprogram - lägesrapporter 
- Bassängkanten – läggning av överskottsplattor CKS/UA 
Intet nytt. CKS avser att tillsammans med UA begära in anbud från TJ 
Entreprenad och uppskattade kostnaden till 15-20.000, vilket belopp 
skulle avsättas i 2011 års budget. 
 
- Lekplatsen – lägesrapport CKS/UA 
Intet nytt 
 
- Hemsidan, - Sponsorer och annonsörer CKS 
CKS tillskriver tillsammans med JE tidigare och ev nya sponsorer för 
att avisera nya villkor m anl av den nya hemsidan. 
 
- Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten 

lägesrapport JE 
JE har översänt utkast till avtal till Ellen och Anders Kjellner på Ransvik. 
Frågan om brödförsäljning i Bruna kiosken diskuterades. Beslutades att 
uppdra åt JE att utreda behovet av renovering av kiosken, kommunens 
miljökrav för en ev brödförsäljning i kiosken eller på annan plats samt 
familjen Kjellners syn på en ev. brödförsäljning mellan 8.10 med tanke 
på kiosken ev.- disponeras som lagerlokal.  

 
- Nya förslag    
Wire-räcket på Lockens Grund har tyngts ner av is och knäckt ett antal 
stolpar. Uppdrogs åt CKS och GO att med HA-Bygg diskutera reparation 
av befintligt alt anskaffning av nytt räcke, som kan tas bort under vintern 
innan sommaren samt begära in kostnadsförslag. 
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§ 7 Trädplantering Gröningen – lägesrapport LJ 
 Plantering kommer att ske av HK när kälen släppt.  
 
§ 8 Program våren 2011 – uppdatering och fastställande  

- Krapperups Sommarteater – nytt projekt 2011 CKS  
Inget nytt 
 
- Teaterresa – Madame Butterfly – lägesrapport KB 
Fullbokad 
 
- Föredrag – Hallands Väderö nytt datum  KB 
Den 11 februari 2011 
 
- Byafolkets Afton –  
CKS informerade att han nu lämnat in sin slutredovisning till SJ samt 
att den inte nämnvärt skulle ändra det utfall som SJ preliminärt 
redovisat. 
 
- Adventsvandring – slutrapport SJ, MN 
Slutade med ett underskott på 2.269 kr 

 
- Fredagsöl fr.o.m 2011-01-14 
Har startat programenligt. 
 
- Klötesröjning 2011 
Ingen datum fastställd då vi får avvakta att snön försvinner 
 
 

§ 9 Arild Förr o Nu – lägesrapport – MN 
Diskuterades en historiegrupp om gamla Arild som sammanträder 
2 – 3 ggr på våren och hösten. MN begär in intresseanmälan via 
anslag på posten och på hemsidan genom JE:s försorg. 
Efter omfattande diskussion var styrelsen enig om att det 
påbörjade arbetet med kartläggning av befintlig dokumentation om 
Arilds förflutna borde fortsätta för att utgöra grunden för en 
komplettering med en långsiktig inriktning. Uppdrogs åt MN att 
fundera över riktlinjer för ett sådant mera kontinuerligt projekt. 
 

§ 10 Husgruppen – lägesrapport – GO 
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Vi avvaktar svar från HK betr möjligheten till ett 
nyttjanderättsavtal.   

§ 11 Beslut om kallelse till och dagordning för extra föreningsstämma 
och ordinarie föreningsstämma 2011 – nytt förslag JE 

 CKS informerade om skälet till att den föreslagna extrastämman 
skjutits upp p.g.a. att Kommunen inte kommit med något förslag i 
Posthusfrågan.  

 JE presenterade ett nytt förslag till kallelse till föreningsstämma, 
som inkluderade ett av posten godkänt inbetalningskort. Förslaget 
godkändes och bifogades protokollet (bil. 2)  

 
§ 12  Övriga frågor 
 - Elavtalet – lägesrapport CKS 
 CKS meddelade att Dalakraft lovat skicka en förteckning över 

  alla som tecknat abonnemang.  
 
 - Biblioteksbuss 
 Inget nytt att rapportera. GO erbjöd sig att följa upp frågan. 

CS inbjuder Helena Holm eftr till Beatrice Ikander till 
styrelsemötet i mars och att därefter visa henne de Arildsaktiviteter 
som erhållit bidrag fr HK. 
 
- Städning av Posten 
Städning kommer att ske en timme i veckan av en professionell 
städerska med eget företag.  

 
- Nytt postnummer 
I framtiden skall alla adresser anges med gatuadress som kan 
innebära att boxarna ev. försvinner. Fr.o.m. den 7 mars Arilds 
postnummer ändras till 263 73 Arild. 
 
-     Styrelsemiddag – föreslogs att årets middag skulle förläggas 
till Gammelgården under sista veckan i februari. 
 
-     Fråga om copyright för de kort som lånats ut till 
fotoutställningen i samband med Adventsträffen diskuterades. 
Uppdrogs åt JE och MN att utreda. 
 

§ 13 Nästa möte   
 21 februari 2010 kl 0900. 
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§ 14 Mötet avslutas 
 CKS tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 

  Arild den 17 januari 2011 
 
  Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
  Gunnar Andréen Claes Ståhle  Margareta Noltorp 
 

 


