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Styrelsemöte 11/09 protokoll 1 (3) GA/vidim avCKS, just av MN 2012-01-16 

 Gunnar Andréen,  Sverker Johansson  

 Magnus Alm   Margaretha Noltorp 

 Karin Hansson Björverud, förhindrad Göran Lock 

 Susanne Dahlman, sekr., förhindrad Claes Ståhle, ordf. 

 Jan Erikson, v. ordf    

     
§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av justeringsperson  

 Till justeringsperson valdes MN 

 

§ 3 Godkännande av agendan 

 Godkändes agendan. 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll  

 Då föregående mötets protokoll ej förelåg skedde ingen genomgång. 

 

§ 5 Ekonomisk rapport SJ  

 Någon ny ekonomisk rapport förelåg inte. 

 

§ 6 Husfrågan  

– lägesrapport CKS o GL 

Informerade CKS och GL om förda förhandlingar och att en privat intressent finns till 

Posthuset. Vid ett förvärv så erbjuder intressenten Byalaget att hyra samlingslokal av 

honom. Intressenten vill använda huset som en bas för filmproduktion i Kullabygden.  

Byalaget ställer sig positiva till att hyra av en privatperson alt direkt av HK fram till 

att en utredning om framtida samlingslokal blir klar den 1 april 2012. 

 

Ett möte med Posten kommer att ske snarast för att klarlägga om Posten kan förlänga 

postboxhanteringen 4-6 månader om huset inte försäljes dessförinnan. 

 

- Utredning 

CKS kommer att trycka på HK om att utredningen om framtida samlingslokal i Arild 

kommer igång så att den kan vara klar till den 1 april 2012 

 

  

§ 7 Investeringsprogram – lägesrapporter 

- Lekplatsen – lägesrapport CKS  

Lekplatsens behov av renovering av Byalaget  kvarstår. 

 

- Redaktionskommittén – lägesrapport JE 
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Styrelsemöte 11/09 protokoll 2 (3) GA/vidim avCKS, just av MN 2012-01-16 

Tackbrev kommer att utsändas till sponsorer och donatorer. Betalningspåminnelse 

kommer också att utsändas till de som ej betalt medlemsavgift. 

Redaktionskommittén fortsätter att arbeta med ”Byaläget”. 

 

- Posthuset alt. samlingslokal  

Se ovan. 

 

§ 8 Finansieringsalternativ 

- Kommunen, EU, Posten, Medlemmar, Externa donatorer 

Informerade GL om att finansieringsmöjligheter för olika projekt kan ske med EU 

medel. GL kommer att maila information till styrelsen. 

 

Sponsorer och annonsörer – marknadsföringsplan, tackbrev  

JE o red.komm. 

Se ovan under §7 

 

§ 9  Program hösten 2011 – uppdatering o beslut 

- Visafton av Grandiosa Lund – våren 2012 CKS.  

Planerna kvarstår även om inget datum fastställts ännu. 

 

- Byafolkets Afton – slutrapp MN 

Konstaterades att totalt 61 personer såg Edvard Person filmen ”På kryss med Blixten” 

och den åtföljande måltiden på Rusthållargården. Baserat på många positiva 

kommentarer så kan aftonen sägas vara lyckad. 

 

 

- Adventsträff – progr. SJ, MN 

Diskuterades olika programupplägg m bl a Höganäs Musikkår, föredrag om turismen i 

Kullabygden av Erik Magnusson och föredrag av Eva Mattsson.        SJ och MN 

återkommer med slutligt programupplägg. 

 

- Temadagar, teaterresa mm – förslag 

Diskuterades olika idéer bl a teaterbesök i Malmö och / eller Helsingborg under våren. 

 

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

Ett ev besök senarelägges till våren. 

 

§ 10 Nostalgigruppen, Arild Förr o Nu – lägesrapport MN 

MN och SJ lämnade en kort rapport och återkommer vid nästa styrelsemöte. 

Nästa möte i Nostalgigruppen kommer att vara den 23 november kl 1800. MN 

anslår på posten. 

 

§ 11 Övriga frågor  

 Inga 
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§ 11.1 Kullabygdens Byaråd – lägesrapp  CKS    

CKS lämnade en kort rapport fr mötet på Jonstorps vandrarhem, där Norra 

Häljaröd var värd. 

 

§ 12 Nästa möte – förslag av SD 

 Nästa styrelsemöte är den 4 december 2011. 

 

 

§ 13  Mötet avslutas 

 CKS avtackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Arild den 30 oktober 2011 

 

 

 

 

Gunnar Andréen Margareta Noltorp Claes Ståhle 

Sekr  Justeringsperson Ordförande 

 


