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 Gunnar Andréen, sekr Lena Janson  Göran Oldén  
 Kristina Bergwall Sverker Johansson Claes Ståhle, ordf  
 Jan Erikson,  Margaretha Noltorp   
 Karin Hansson Björverud,  förhindrad   
     

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

protokoll 
 Till justeringspersoner valdes LJ 
 
§ 3 Godkännande av agendan (bil.1) 
 Agendan godkändes 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna 
  
 
§ 5 Ekonomisk rapport  SJ (bil. 2) 
 - Medlemsavgifter o gåvor, lägesrapport SJ o JE 
 

- HK bidrag CKS  
Diskuterade Lockens Grunds bad, där det erfordras att räcket 
återställes efter att isen brutit sönder det befintliga. Beslöts att 
offerter tas in på att antingen värma och rätta upp befintliga stolpar 
alt att finna en ny lösning där stolparna kan tas av på hösten. CKS 
kommer att undersöka möjligheterna att få bidrag från kommunen 
samt ta in offert från smeden i Väsby. 
 
Blomsterbidrag kommer att sökas 
 
Bidrag kommer också att sökas hos Grön Turism för klötesröjning både 
under 2010 och 2011 . 

 
- Prel. Bokslut 2010 
Överskottet fr Gruffet 3000kr har överlämnats till Krapperups 
Sommarteater. 
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Verksamhetsåret slutade med ett underskott på 26.080 kr, efter att 
kostnaden för de nya plattorna runt poolen tagits. Budget visade på ett 
överskott på 42.000kr. Hela differensen kan härledas till borttagande av 
cementplattor och läggandet av de nya gummiplattorna. 
 
Under året har det också investerats i tält till Arildsdagen totalt 18.429 
kr. 

 
- Fastställande av Budget 2011 
Efter en kortare diskussion om några mindre justeringar av budget 
fastställdes budgeten. 
 
Beslöts att föreslå stämman en höjning av medl avg från 150 kr till 200 
kr. 
 

§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter 
 

- Bassängkanten – läggning av överskottsplattor CKS/UA 
UA begär offert från TJ-Entreprenad som lagt de första plattorna. 
 
- Lekplatsen – lägesrapport CKS/UA 
Av HK utlovad komplettering / upprustning kommer att genomföras 
under våren 2011. 

 
- Hemsidan, - Sponsorer och annonsörer CKS 
CKS tillskriver samtliga sponsorer. 
 
- Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten 

lägesrapport JE 
Hyreskontrakt är översänt till de kommande hyresgästerna och 
förhandlingarna beräknas vara klara till före utgången av april månad. 
Prel start är omkring 15 juni. Utrustning kommer att komma från Ellens 
Café, Ransvik. 
 

  Nya förslag 
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§ 7 Program våren 2011 – uppdatering och fastställande  
 

- Krapperups Sommarteater – nytt projekt 2011 CKS  
En familjeföreställning i Commedida dell arte-stil. Prel  första alt sista 
veckan i juli. CKS återkommer med datum. Första veckan i juli är att 
föredra så att kollision inte sker med Arildsdagen. 
 
- Föredrag – Hallands Väderö –slutrapport 
Anslutningen var ganska god, ett knappt 30 tal. Många vackra bilder 
visades. 
 
- Byafolkets Afton- slutredovisning  
CKS hade överlämnat redovisningen till SJ 
 
- Fredagsöl – programförslag 
CKS inbjuder Henrik och Caroline Ranby till en fredagsöl. Paret Ranby 
skall skriva en bok om Höganäs historia. 
 
Andra programförslag till fredagsölet, som diskuterades var: 
En visafton med lokal trubadur 
Visning av Tranan Spa 
 
Den 27 februari har Friskis och Svettis ett erbjudande om 
söndagsmiddag à 195 kr per person. Middagen börjar kl 14.00. 
Byalaget har erbjudits ett liknande arrangemang o inväntar förslag på 
tidpunkt. 
 
CKS föreslår också ett besök på Kullabygdens Keramik, Peter 
Nilsson 
 
JE kontaktar Arilds vingård och undersöker förutsättningarna för 
ett studiebesök m vinprovning. 
 
Rusthållargården kommer att hålla en Grand opening, troligen 
under maj. Diskuterades hur Byalagets skulle kunna engagera sig. 
 
Informerade LJ att planteringen av buskar och träd går igång så 
snart tjälen gått ur marken. Diskuterades Byalagets engagemang i 
invigningen. LJ återkommer vid nästa styrelsemöte. 
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CKS föreslog Hanna Werth som vårtalare. Beslöts att CKS ställer 
en formell förfrågan till henne. 
CKS har haft en prel kontakt med Bygdekören och ombesörjer en 
bokning. 
 
- Klötesröjning 2011 
Ansökan kommer att inlämnas till Grön Miljö för ersättning för 
röjningskostnader  
 
Beslöts att Klötesröjning sker den 25 och 26 februari med start kl 0900 
 

§ 8 Arild Förr o Nu – lägesrapport – MN 
MN har engagerat Maria Tyrberg och Eva Mattson och troligen 
någon fr familjen Fröberg. Nästa möte är den 2 mars kl 1900 på 
posten. MN önskade att några från styrelsen också deltager. 

  
§ 9 Husgruppen – lägesrapport  o Bygdebolag – GO 

Diskussionen med HK är inte avslutad. Nytt möte med HK under 
våren. 

 
§ 10 Beslut om kallelse till och dagordning för ev. extra 

föreningsstämma och ordinarie föreningsstämma 2011 – nytt 
förslag JE 

 I nuvarande läge kan styrelsen inte se att det behövs en extra stämma, 
men håller öppet för att en sådan kan behövas senare. 

 
 Nya alternativ för utsändande av kallelse till ordinarie stämma 

undersöks. Till nästa styrelsemöte skall beslutas om vilket alternativ 
som skall väljas.. 

 
§ 11  Övriga frågor 
 
 - Elavtalet – lägesrapport CKS 
 54 st med anläggning i Arild 
 
 - Biblioteksbuss – lägesrapport CKS 
 Fredagar kl 13 – 14 med början den 4 mars.  

Befintliga böcker i biblioteket flyttas in i postens lägenhet och 
förvaras där för att säljas på Arildsdagen. 
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- Nytt postnummer – Byalagets åtgärder SJ 
Postboxarna kommer att arrangeras gatuvis. 
Byalagets adress blir Stora vägen 58 
JE informerar på hemsidan 
SJ ombesörjer erforderliga registreringar på bank etc. 
 

§ 12 Nästa möte  
 Den 21 mars 2011  
 
§ 13 Mötet avslutas 

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

 
 
 
Arild den 21 februari 2011 
 
 
 
Vid pennan  Justeras  Vidimeras 
 
 
Gunnar Andréen Lena Janson  Claes Ståhle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


