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§1 Mötet öppnas 

 

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

 Magnus Alm valdes till justeringsman. 

 

§3 Godkännande av agendan 

 Agendan godkändes av mötets medlemmar. 

 

§4 Genomgång av föregående mötes protokoll, utestående punkter: 

  

- Datum för byavandring behandlas under separat punkt längre ned. 

 

- Kontroll av skatteregler ifh till försäljning av biljetter till simbassängen via 

Viktors kiosk. Styrelsen beslutade, efter förslag från SJ, att vi avvaktar åtgärd 

tills EU har tagit ett beslut kring huruvida föreningar ska beläggas med moms 

eller inte. Om och när det genomförs anlitar vi en professionell revisor för att 

lösa frågan på ett bra sätt. 

 

§5 Ekonomisk rapport med medlemsantal (SJ) 

 

Preliminära uppgifter (en fullständig rapport lämnas till nästa möte): 

 Arildsdagen: 50.000 kr på loppisen 

 Middag och musik gick ca 1.000 kr i vinst - obs, exklusive bordshyra 

 Fullsålda lotterier. 12.000 kr totalt. 

  

§6 Program våren och sommaren 2011 - uppdatering och lägesrapport 

 

 - Simskolan, slutrapport (MN) 

Ekonomisk slutrapport ännu ej klar, men en uppskattning är att vinsten stannar 

vid ca 6.000-8.000 kr. 43 elever deltog i år jämfört med 51 förra året. 

  

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

Utställningen kan kvarstå mot slutet av augusti, förutsatt att Höganäs museum 

låter oss behålla deras skärmar. Det finns ett stort intresse för utställningen och 

många som vill dela med sig. MN föreslår att ”Nostalgigruppen” träffas i 
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september för att diskutera ytterligare idéer för att ta tillvara intresset bland 

byborna.  

  

 - Hamnteater - slutrapport(CKS) 

 Se information från ekonomisk rapport av SJ ovan.  

  

 - Arildsdagen lägesrapport(KBH)  

KBH ombeds att dokumentera aktiviteter och de personer som varit inblandade 

för framtida bruk. 

 

 - Visafton av Grandiosa Lund (CKS) 

Styrelsen har tagit emot Rusthållargårdens beslut att stå som arrangör för detta 

arrangemang, som troligen genomförs den första söndagen i oktober (2/10, 

2011). Styrelsen kan bistå med marknadsföring av evenemanget i relevanta 

kanaler. 

 

 - Byavandring för styrelsen - lägesrappport JE 

 Genomförs den 4 september kl 15.00. 

  

- Bouleklubben – Byalagets styrelse har ett ansvar att säkerställa underhåll av 

boulebanan och lekplatsen och det är nu tid att arrangera en städdag. 

Poolskötaren skulle eventuellt kunna bidra. Ett datum fastställdes inte. 

 

 - Ev besök av Höganäs Kommun Presidium - datum och syfte (CKS) 

Moderaterna ska hålla ett partimöte i Arild i höst. Styrelsen beslutade att initiera 

en inbjudan till hela kommunstyrelsen, inkl de partier som inte ingår där, med 

syftet att fortsätta informera om byalagets målsättningar och aktiviteter.  

 

  

§7 Investeringsprogram, lägesrapporter  

  

- Lekplatsen (CKS) 

Friggebodens tak måste läggas om med ny tjärpapp. 

En del smärre reparationer av friggebodens fasad samt ommålning behövs. 

Klätterställningen är i behov av ny stege. 

Lars Vilks ingångsportal behöver ny högerstolpe.  

Leif i Bräcke har genomfört byte av detaljer på gungorna 

Kommunen har installerat ny gungbräda och ny startplatta med räcke för 

rutschbanan. 

Åke Höjman och Ulf Arthursson kommer att svara för åtgärderna.  

.  
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 - Bassängen (GL) 

 Leif i Bräcke har avslutat arbetena med ny plattor o ny gräsmatta. 

 Problem med plattorna vid duschen återstår och måste åtgärdas. Åke Höjman 

 ansvarar för detta. 

 

 - Lockens grund (GL) 

 Smeden Larsson i Väsby har genofört reparationen av räcket. Beräknad kostnad 

 7-10 000 kr. 

 

- Bord på utsiktsplatsen nedanför Sahlbergs (CKS). Bordet skickas tillbaka i 

början av augusti enligt tidigare beslut från styrelsen. Styrelsen beslutade att 

 inte köpa in en bänk istället för bordet. 

 

- Redaktionsgruppen - lägesrapport (JE).  

Styrelsen beslutade att redaktionsgruppen, utöver förslag till förnyad 

kommunikation med medlemmarna, också snarast ska ordna ett brev till 

sponsorer där de tackas för medverkan och inbjuds att förnya sitt sponsorskap 

(och därmed sin närvaro på www.arild.se). SJ skickar kopia på tidigare brev 

till MA som tar fram ett förslag till nytt innehåll och layout. 

  

- Husfrågan (CKS) 

Ett svar på tidigare inlägg under ”Min mening” i Helsingborgs Dagblad 

diskuterades. Styrelsen är enig om att det är viktigt att se till att byborna har rätt 

information om vad som gäller kring Posthuset och postutdelning – och inte 

minst om byalagets målsättning kring Posthusets långsiktiga framtid. 

 

  

§8 Finansieringsalternativ (behandlades inte under detta möte, bortsett från 

”sponsorer och annonsörer”). 

 - Kommunen 

 - Posten 

 - Medlemmar 

 - Externa donatorer 

- Sponsorer och annonsörer, se ovan under ”redaktionsgruppen – lägesrapport”. 

 

§9 Nostalgigruppen, Arild förr och nu - lägesrapport MN. Se ovan. 

 

 

 

 

http://www.arild.se/
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§10  Övriga frågor 

- CKS rapporterade från ett möte på Toras gille i Torekov som gav tillfälle att 

berätta om Arildslegenden. Mötet kommer att resultera i ett returbesök till våren 

2012.  

- SJ framförde en idé om att man skulle kunna sätta en skylt på tomten där 

Arilds gamla fattighus en gång stod. Många som vandrar runt i byn efterfrågar 

detta. CKS föreslår att frågan inkorporeras i det övergripande skyltsystemet. GL 

 fick i uppdrag att bevaka frågan inom ramen för detta. 

- Datum för byafolkets afton på Mor Cilla ska fastställas. Förslag den 22 

oktober. CKS kollar om Mor Cilla är ledigt. 

   

§11  Nästa möte: söndag den 4 september kl 13.00 på Posten. 

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Sammanställning styrelsebeslut: 

 

1. Styrelsen beslutade, efter förslag från SJ, att vi avvaktar åtgärd kring skatteregler ifh 

till försäljning av biljetter till simbassängen via Viktors kiosk tills EU har tagit ett 

beslut kring huruvida föreningar ska beläggas med moms eller inte. Om och när det 

genomförs anlitar vi en professionell revisor för att lösa frågan på ett bra sätt. 

 

2. Styrelsen beslutade att initiera en inbjudan att mötas i Arild till hela kommunstyrelsen, 

inkl de partier som inte ingår där, med syftet att fortsätta informera om byalagets 

målsättningar och aktiviteter.  

 

3. Bordet, som inköptes för utsiktsplatsen nedanför Sahlbergs, skickas tillbaka enligt 

tidigare beslut från styrelsen. Styrelsen beslutade att vi inte ska köpa in en bänk istället 

för bordet. 

 

4. Styrelsen beslutade att redaktionsgruppen, utöver förslag till förnyad kommunikation 

med medlemmarna, också snarast ska ordna ett brev till sponsorer där de tackas för 

medverkan och inbjuds att förnya sitt sponsorskap.  
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Sammanställning utestående åtgärder: 

 

Vad Vem När 

   

Redaktionsgruppen tar fram tackbrev till sponsorer och 

en inbjudan till förnyelse av sin exponering på arild.se. 

SJ skickar kopia på tidigare brev till MA som tar fram ett 

förslag till nytt innehåll och layout. 

 

JE, MA, SD 

och SJ 

Snarast 

Redaktionsgruppen tar fram ett antal förslag till utökad 

information till föreningens medlemmar. Målsättningen 

är att kunna distribuera ett nyhetsbrev fr o m oktober. 

JE, SD, MA 4 september 

Fastställande av datum för höstens aktiviteter (visafton, 

byafolkets afton) 

CKS  Snarast 

Dokumentering av aktiviteter och de personer som varit 

inblandade i Arildsdagen för framtida bruk. 

 

KBH 4 september 

 

   

 

Arild den 5 augusti, 2011 

 

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 

 

 

Susanne Dahlman Claes Ståhle  Magnus Alm  


