
 Arilds Byalag  
 

   STYRELSEMÖTE  
 Gammelgården den 4 september, 2011 

 Kl. 18.00 – 20.00 

  

 Protokoll 

 

Styrelsemöte 1 augusti, 2011 protokoll 1 (3) SD 2012-01-16 

 

Närvarande: Claes Ståhle (ordf.), Margareta Noltorp, Karin Björverud Hansson, Magnus Alm, 

Jan Eriksson (v ordf), Göran Lock, Susanne Dahlman (sekr.) 

Förhindrade: Gunnar Andréen och Sverker Johansson 

 

        

§ 1 Mötet öppnas. 

 

§ 2 Val av justeringsperson. Göran Lock valdes till justeringsperson. 

 

§ 3 Godkännande av agendan 

 Agendan godkändes av mötets medlemmar. 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll, utestående punkter: 

- Redaktionsgruppen tar fram tackbrev till sponsorer och 

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

senare i mötet, se nedan. 

- Redaktionsgruppen tar fram ett antal förslag till utökad 

information till föreningens medlemmar. Målsättningen är att 

kunna distribuera ett nyhetsbrev fr o m oktober. Åtgärden 

kvarstår. 

- Fastställande av datum för höstens aktiviteter (visafton, 

byafolkets afton). Behandlas i dagens agenda, se nedan. 

- Dokumentering av aktiviteter och de personer som varit 

inblandade i Arildsdagen för framtida bruk. Åtgärdat. 

 

§ 5 Ekonomisk rapport - Simskolan, Klötesteater, Arildsdagen SJ 

Distribueras av SJ efter mötet. 

  

§ 6 Husfrågan CKS o GL 

GL och CKS redogjorde för aktuelltstatus angående posthuset. Det har 

framkommit uppgifter från flera håll som tyder på att kommunens 

representanter och Husgruppen haft olika uppfattning vad man kommit 

fram till på de möten som hållits. Husgruppen har därför upprättat PM 

som tillställts kommunledningen. 

§ 7 Investeringsprogram – lägesrapporter 

- Lekplatsen – lägesrapport CKS. Åtgärdsprogram återstår att slutföra 

- Bassängen – lägesrapport GL. Plattjustering återstår. 

- Lockens Grund – avslutat och betalt CKS 

- Bord på utsiktsplatsen nedanför Sahlbergs – CKS. Återsänt till lev. 
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- Redaktionskommittén – lägesrapport JE  

JE, MA och SD presenterade ett grovt förslag till disposition och 

innehåll för ett nytt nyhetsbrev, riktat till Arildsborna. Ett mer 

detaljerat förslag och utkast till innehåll för första numret 

presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

§ 8 Finansieringsalternativ (JE och redaktionsgruppen) 

- Kommunen, EU, Posten, Medlemmar, Externa donatorer 

Sponsorer och annonsörer – marknadsföringsplan, tackbrev  

 

MA presenterade ett utkast till tackbrev (inkl erbjudande att delta 

framöver) till sponsorer av hemsidan. Utkastet godkändes i stora drag 

av styrelsen. En slutlig version fastställs via mail efter mötet.  

 

§ 9 Program våren 2011 – lägesrapp.  

- Fotoutställning på Posten – Lägesrapport MN. Välbesökt o 

uppskattad. Avvecklas i oktober. 

- Arildsdagen – slutrapport inkl. åtgärdsprogram KHB. Klart. 

 

Program hösten 2011 – uppdatering o beslut 

- Visafton av Grandiosa Lund – våren 2012 CKS.  

- Byavandring för styrelsen 8 sept. – lägesrapport JE. Bengt 

Göransson vidtalad. 

- Adventsträff – MN o SJ arbetar fram förslag på tema. 

- Temadagar, teaterresa mm. Malmö Opera efter nyår föreslogs. 

- Bouleklubben – vad gäller? – Ulf Arthursson är ansvarig men 

aktiviteten har varit låg. 

- Ev. besök av HK Presidium – datum o syfte CKS. Beslöts att 

inbjudan skall gå ut men först i vår. 

- Moderatmöte i Arild – CKS informerade att detta flyttats till Viken. 

 

§ 10 Nostalgigruppen, Arild Förr o Nu – lägesrapport MN. Förslag att 

  fortsätta med några möten under hösten. MN återkommer till nästa 

  möte med datum o idéer.  

 

§ 11 Övriga frågor  -  Inga frågor togs upp.     

 

§ 12 Nästa möte – 28 september kl 18.30. 

 

§ 13  Mötet avslutas 
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Sammanställning styrelsebeslut: 

 

1. Styrelsen beslutade,  

 

 

 

 

 

Sammanställning utestående åtgärder: 

 

Vad Vem När 

   

Redaktionsgruppens förslag till tackbrev till sponsorer 

och en inbjudan till förnyelse av sin exponering på 

arild.se. delges styrelsen, fastställs i slutlig version och 

skickas ut. 
 

JE, MA,  Snarast 

Redaktionsgruppen arbetar vidare med det första 

nyhetsbrevet – innehåll och struktur utgår från den skiss 

som presenterades den 4/9.  

JE, SD, MA 28 september 

   

   

 

   

 

Arild den 4 september, 2011 

 

Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 

 

 

Susanne Dahlman Claes Ståhle  Göran Lock 


