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Närvarande:  

Claes Ståhle, Margareta Noltorp, Gunnar Andréen, Karin Björverud Hansson, 

Magnus Alm, Jan Eriksson, Göran Lock och Susanne Dahlman 

 

Förhinder:  

Sverker Johansson 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 Margareta Noltorp valdes till justeringsperson. 

 

§3 Godkännande av agendan 

Agendan godkändes av mötets medlemmar med följande förändringar: 

mötet genomfördes på Gammelgården istället för i Posthuset,  

 samt justering av två namn (Andréen och Alm). 

 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll, utestående punkter: 

 

- Claes Ståhle har deltagit i konferensen ”Levande lokalekonomi” å Byalagets 

vägnar. Ett hundratal deltog, Claes var den enda representanten från nordvästra 

Skåne. CKS menade att det tveklöst är mycket bra för Arilds byalag att delta och 

att vi har mycket att hämta ur detta nätverk "hela Sverige ska leva". Det finns 

inte minst möjligheter att söka bidrag till olika aktiviteter.  

 

- Styrelsen beslöt att avböja förslag från Kerstin Laurell att ordna den vis-och 

allsångsafton som var planerad till i början av augusti. Just nu undersöker man 

om det istället kan genomföras i Rusthållargårdens regi. 

 

- Bordet vid utsiktsplatsen i närheten av Bussplatsen 

Frågan diskuterades ytterligare en gång, men efter en omröstning vidhöll 

styrelsen sitt beslut att ändå skicka tillbaka bordet. Eventuellt försöker vi byta 

bordet mot en bänk, som skulle kunna placeras i Klötet. 

  

- Efter en sondering kring lämpliga datum, beslutades att Jan E kontrollerar om 

det är möjligt att genomföra en byavandring (med diktafon) för byalagets 

styrelsen i början av augusti.  
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- Sammanställning över bidrag att söka. 

CKS informerad att förteckning over fonder, stiftelser etc för bidrag att söka 

finns att hämta på Kommunens hemsida.  
 

 

- Redaktionsgruppen har träffats och föreslår: 

Att vi utökar kommunikationen med medlemmarna genom att, utöver 

www.arild.se, också utveckla ett nyhetsbrev. Detta ska skickas ut digitalt till alla 

medlemmar, ungefär ett per kvartal.  Målet är att få ut ett första nummer i 

september/oktober.  

En tanke är att det ska öka kännedomen om och intresse för att gå in på 

www.arild.se 

Styrelsen godkände redaktionsgruppens förslag. 

 

Redaktionsgruppen återkommer längre fram med mer detaljerade förslag kring 

innehåll, struktur och layout. 

 

- Kontroll av skatteregler i förhållande till försäljning av biljetter till 

simbassängen via Viktors kiosk. Punkten kvarstår för åtgärd. 

 

 

§5 Ekonomisk rapport 2011 (SJ) 

Den ekonomiska rapporten får vi nästa gång eftersom SJ inte var 

närvarande.  

 

§6 Program sommaren 2011 - uppdatering och fastställande 

 

 - Simskolan (MN) 

Något färre barn än förra året, ca 40-talet. Förra året hade vi ca 50. Allt 

går mycket bra, föräldrarna är nöjda. Det fungerar också bra med den 

nye poolskötaren, Erik Nordin, enligt CKS 

       

 - Fotoutställningen "Arild förr och nu" (JE och MN) 

Fotoutställningen pågår i posthuset hela juli. Vi har fått god respons från 

byborna. 

 

  

http://www.arild.se/
http://www.arild.se/
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 - Sommarteater 10 juli (CKS) 

 Planering pågår enligt plan. 

60 biljetter är i dagsläget sålda till 17.00 föreställningen. Dock väldigt få 

sålda till kl 13.00 än så länge.  Olika sätt att öka försäljningen 

diskuterades. 

  

 - Arildsdagen 23 juli(KBH).  

Genomgång av uppgifter och ansvariga.  Planering pågår enligt 

instruktion. 

Försäljningen av biljetter genomförs den 11, 13 och 18 juli på posthuset 

av Margareta Noltorp. 

Styrelsemedlemmarna förses med lotteriringar och får ansvar att sälja 

dessa. 

Vinster till lotteriet behöver införskaffas och vinstlistor skapas. KBH 

kollar med Sverker J. 

 Middag kl 18.00. Musiken börjar spelas kl 20.00, 2 x 45 minuter. 

   

§7 Investeringsprogram, lägesrapporter  

  

 - Husgruppen 

CKS, GL och GA har haft et möte med representanter från Höganäs 

kommun som föreslår att Arild tar initiativ till att genomföra en 

framtidsutredning med hjälp av kommunen för att hitta en långsiktig 

lösning på frågan om ett samlingshus för Arildsborna. Detta kan 

finansieras på flera olika sätt. Frågan kommer att diskuteras vidare 

under kommande styrelsemöten och av husgruppen. Under tiden får vi 

försöka hitta en lösning kring posthuset.  

Ambition är att kommunen förblir fastighetsägare med 

fastighetsägaransvar.  

 

§8 Finansieringsalternativ (ströks pga tidsbrist) 

- Kommunen 

- Posten 

- Medlemmar  

- Externa donatorer 

- Sponsorer och annonsörer – tid kontaktresa CKS o MA  
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§ 9        Arild Förr o Nu –lägesrapport (MN) 

Fotoutställningen pågår i posthuset hela juli. Vi har fått god respons från 

byborna. 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

§ 11       Nästa möte  

  Måndag den 1 augusti kl 18.00 på Posten. 

 

§ 12       Mötet avslutas 
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Sammanställning styrelsebeslut: 

 

1. Bordet, avsett till utsiktsplatsen vid busshållplatsen, skickas tillbaka till 

leverantören.  

2. Styrelsen beslutade, efter förslag från redaktionsgruppen, att vi utökar 

kommunikationen med medlemmarna genom att, utöver www.arild.se, 

också utveckla ett nyhetsbrev. Detta ska skickas ut digitalt till alla 

medlemmar, ungefär ett per kvartal.  Målet är att få ut ett första nummer i 

september/oktober.  

 

Sammanställning utestående åtgärder: 

 

Vad Vem När 

Datum för byavandring bestäms med Bengt 

Göransson 

 

JE  Snarast 

En sammanställning över de bidrag man kan 

söka ska skapas för att hela styrelsen ska ha 

överblick och vid behov kunna hjälpa till.  

CKS OK 

Redaktionsgruppen återkommer med mer 

detaljerade förslag kring ett nytt nyhetsbrev till 

medlemmarna avseende innehåll, struktur och 

layout.   

JE, SD, MA Slutet augusti 

Kontroll av skatteregler i förhållande till 

försäljning av biljetter till simbassängen via 

Viktors kiosk. 

 

CKS Snarast 

 

   

 

Arild den 6  juli 2011 

 

Vid protokollet:  Vidimeras:  Justeras: 

 

 

Susanne Dahlman  Claes Ståhle Margareta Noltorp 

http://www.arild.se/

