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Styrelsemöte 11/10 just protokoll 1 (3) GA/CKS 2012-01-15 

 Gunnar Andréen,  Sverker Johansson  

 Magnus Alm, förh.  Margaretha Noltorp, förh. 

 Karin Hansson Björverud, förh. Göran Lock 

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

 Jan Erikson, v. ordf    

     
§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till 2011 års sista 

styrelsemöte. 

 

§ 2 Val av justeringsperson  

 Till justeringsman valdes GL och till sekreterare GA. 

 

§ 3 Godkännande av agendan 

 Agendan godkändes. 

 

§ 4 Genomgång av utestående och föregående protokoll 

 Protokollet från den 29 november godkändes.  

 

§ 5 Ekonomisk rapport med förslag till budget 2012 SJ 

SJ genomgick den ekonomiska ställningen per den 13 december, som visar ett 

överskott på 135.318 kr.  

 Per samma datum har 277 medlemsavgifter inbetalts. 

  

SJ presenterade ett förslag på budget för 2012 som kommenterades. SJ 

återkommer med ett reviderat förslag på nästa styrelsemöte. I budgeten skall 

hänsyn  

tas till att det på Årsmötet i april 2011beslöts att medlemsavgiften höjs till 200 

kr per medlem fr o m 2012. 

 

§ 6 Investeringsprogram – lägesrapporter 

- Lekplatsen – lägesrapport CKS  

Inget nytt att meddela. 

 

- Redaktionskommittén – lägesrapport JE 

Rapport lämnas vid nästa styrelsemöte 

 

- Posthuset alt. samlingslokal – ev. hyresavtal 

Byalaget är nu officiellt uppsagt fr o m 2011 12 31. 

Om Byalaget önskar vara kvar utgår hyra fr o m          2012 01 01 

Byalaget är endast intresserat av att hyra eller disponera nuvarande 

lokaler i posten om Byalaget antingen kan teckna ett hyresavtal i 

andra hand med Håkan Lindhé och att denna hyra täcker hela 
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Byalagets hyreskostnad eller att Håkan Lindhé tecknar ett hyresavtal 

med HK och upplåter lokaler till Byalaget utan kostnad. 

 

§ 7 Finansieringsalternativ 

- Kommunen, EU, Posten, Medlemmar, Externa donatorer 

CKS gör en genomgång av de olika finansierings-möjligheterna och 

återkommer med en förteckning till nästa styrelsemöte. 

 

Sponsorer och annonsörer – marknadsföringsplan, tackbrev JE o 

red.komm. 

Ett slutgiltigt förslag tas fram till och behandlas på nästa styrelsemöte. 

 

§ 8  Program hösten 2011 – uppdatering o beslut 

- Visafton av Grandiosa Lund – våren 2012 CKS 

Kommer att äga rum i Arild och arrangeras i samarbete med 

Rusthållargården förslagsvis på Kristi Himmelfärdsdag. JE underströk 

vikten av att denna aktivitet får en ordentlig marknadsföring. 

- Adventsträff – slutrapport SJ, MN 

SJ lämnar denna rapport på nästa styrelsemöte. 

- Temadagar, teaterresa mm – förslag 

Behandlas på nästa styrelsemöte när MN är närvarande. 

 

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

Uppdrogs åt CKS att med HK undersöka lämplig tidpunkt. Behandlas på 

nästa styrelsemöte. 

 

§ 9 Nostalgigruppen, Arild Förr o Nu – lägesrapport MN 

 Behandlas på nästa styrelsemöte. 

  

§ 10 Husfrågan  

 – lägesrapport CKS o GL 

 

 -  föredragning av Håkan Lindhé, Kullafilm 

 

 -  utredning 

Byarådet har inbjudits till inledande diskussioner betr.    

”Ortsanalys Arild” den 19/12 

  

-  beslut betr. kommunens förslag till hyresavtal 1 jan 2012 

Se ovan under § 6 

 

§ 11 Övriga frågor  

 

§ 11.1 Kullabygdens Byaråd – protokoll CKS    

 Protokollet har distribuerats till styrelseledamöterna. 
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§ 12 Nästa möte  

 Ordf. informerade att SD har åtagit sig att göra ett  

  förslag till mötesschema för tiden fram till Stämman  

  på Påskafton 2012, som hon kommer att cirkulera till  

  ledamöterna för godkännande. 

 

 

 

 

§ 13  Mötet avslutas 

 Ordf. tackade samtliga ledamöter för allt   

  uppoffrande arbete som lagts ner under det gångna  

  året och önskade alla en God Jul och ett   

  framgångsrikt Nytt År. 

 

 

Arild den 14 dec. 2011  

                                                                                                        
Claes Ståhle      Gunnar Andréen Göran Lock  

Ordf         Sekreterare  Justeringsperson 


