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   STYRELSEMÖTE  
 Gammelgården den 22 januari, 2012 

 Kl. 15.00 – 17.00 

  

 Protokoll 

 

Styrelsemöte 1 augusti, 2011 protokoll 1 (4) SD 2012-07-04 

 

 Närvarande: Claes Ståhle, ordf, Sverker Johansson, Jan Erikson,  

 Susanne Dahlman sekr., Margaretha Noltorp, Göran Lock 

 

 Förhindrade: Karin Hansson Björverud, Gunnar Andréen, Magnus Alm  

        

§ 1 Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordförande Claes Ståhle, som hälsade alla 

  välkomna till årets första möte och ett nytt spännande år av nya 

  utmaningar. 

 

§ 2 Val av mötessekreterare 

 Susanne Dahlman valdes till sekreterare. 

 

§ 3 Val av justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
Sverker Johansson valdes till justeringsperson. 

 

§ 4 Agendan godkändes (bil.1). 

 

§ 5 Genomgång av föregående protokoll.  

 

§ 6 Ekonomisk rapport och förslag till budget 2012 - SJ och CKS  

 (bil. 2) Kommentarer och beslut om justeringar: 

 

 - Medlemsavgiften ökar till 200 kr. 

 - Redaktionskommittén ska ansvara för att få in pengar för annonsplats 

  på hemsidan. Ett säljbrev tas fram snarast möjligt. 

 - Styrelsen har beslutat att sponsra annonsen på hemsidan för Flickorna 

  Lundgren för 2012, som ett ringa stöd till återuppstarten efter  

  konkursen. 

 - För att hålla kostnaderna nere skickas kallelse till årsmötet per e-post 

  till alla medlemmar som har registrerat en e-postadress och per vanlig 

  föreningspost till övriga. I övrigt anslås  informationen på  

  anslagstavlor, hemsida och annonseras i Helsingborgs Dagblad. 

 - Styrelsen beslutade att utöka budgeten med ca 10 000 för att också 

  täcka kostnader för arbeten med att åtgärda bassängduschplattan och 

  bron som leder ut till Lockens grund. 

  - Lagning av betonggrunden vid badhuset och stigen ner från  

  Tordönsvägen till bassängen ska förses med ett antal trappsteg för att 

  underlätta användning. Posten ”röjning” utökas därför med 15.000.  
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 - Styrelsen beslutade att GO kontrollerar med vägföreningen om de 

  skulle kunna ta ansvaret för att plantera blommor och sköta dessa runt 

  om i Arild. För att hantera detta ska vägföreningen också få disponera 

  hela det s.k. blomsterbidrag som kommunen ger för detta ändamål.  

 - ”Diverse utrustning” utökas med 10.000 för att också täcka bland  

  annat behov av nya anslagstavlor för alla föreningar.. 

 - Nostalgigruppen får en egen post i budgeten (10.000,-) för 2012 för att 

  dokumentera Arilds historia. 

 - Bidrag från Höganäs kommun uppskattas till ungefär 50.000 för 2012 

  (CKS). 

 - Ett preliminärt bokslut för 2011 är klart inom kort. 

 - Förslag till budget 2012 revideras av SJ enl. ovan och bifogas  

  protokollet (bil. 3). 

 

§ 7 Investeringsprogram – lägesrapporter 

 

- Bassäng – ombyggnad och dränering av duschplatsen enligt ovan § 

6. 

- Lekplatsen – lägesrapport. Har fått en viss ansiktslyftning. En stolpe 

vid entrén återstår att åtgärda. (CKS) 

- Hemsidan, - Sponsorer och annonsörer (JE/CKS), se ovan. 

- Kioskkommittén – uthyrning samt återstående arbeten lägesrapport 

(JE / SJ). Uppdrogs åt SJ att följa upp frågan om förra årets operatör 

önskar driva kiosken nästa sommar också. 

 

 Nya förslag till investeringar 2012: 

- Ny gångstig från Tordönsvägen till bassängen enl. ovan under § 6. 

- Hänvisningsskyltar och orienteringstavlor, t ex vid bussplatsen och 

hamnen (förslag från GA). Enligt GL kommer detta att åtgärdas 

inom ramen för Leaderprojektet under året. 

- Anslagstavlor för att ersätta de möjligheter till anslag som funnits i 

posthuset måste ordnas. En öppen anslagstavla för allmänna 

ändamål placeras i busskuren. En annan ämnad för byborna i Arild 

och medlemsspecifik information placeras mellan kioskerna vid 

Rusthållargården (möjlig att låsa och inglasad) se anslag under 

budget ovan § 6. Anslagstavlorna i busskuren bör bekostas av 

kommunen. 

- Ytterligare förslag och idéer till investeringar uppmuntras. 
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§ 8 Byafolkets Afton - slutredovisning CKS. Inget mer att tillägga. 

Adventsvandring – slutrapport SJ, MN. Inget mer att tillägga. 

 

§ 9 Program våren 2012 – uppdatering och fastställande (MN) 

 

MN ombeds att återkomma med exakta datum för årets aktiviteter till 

JE, som sedan skall lägga ut vårprogrammet på hemsidan. 

- Klötesröjning 2012 – påbörjades den 7 jan.  

- Fredagsöl fr.o.m 2012-01-20. Styrelsen beslutade att försöka hitta 

på olika arrangemang i samband med fredagsölen, t ex 

musikunderhållning eller ett föredrag från ägaren till Arilds vingård. 

- SD ombeds att fundera på eventuell musikunderhållning. 

- Krapperups Sommarteater – 20-årsjubileum med föreställning på 

Kullaberg (CKS). 

- Teaterresa – lägesrapport. Styrelsen beslutade att inte arrangera 

någon teaterresa under våren.   

- Grandiosa Lund i samverkan med Rusthållargården – är struket från 

repertoaren. 

- ”Ortsanalys Arild” – workshop med Arildsborna. Styrelsen uppdrog 

åt GL att ta kontakt med kommunens ortsanalysgrupp och diskutera 

tidplanen för eventuellt stormöte etc (GL).  

Ortsanalysen bör också inkludera organisering, syfte och uppdrag 

för byalaget – en framtidsidé och vision för Arild, som kan nämnas 

på kommande årsstämma. GL föreslår att byalagets styrelse har ett 

förmöte innan det stormöte som kommunen ska hålla inom ramen 

för ortsanalysen. Onsdagen den 8/2 kl 9.00 samlas 

”framtidsgruppen” för att påbörja denna fråga. Plats 

Rusthållargården. 

- Besök av Kommunstyrelsen – CKS inbjuder 

- Årsstämma på Rusthållargården – Påskafton 

- Ev. Bouletävling med grillning – Påskdagen 

- Arildsdagen, 3:e helgen i juli (lördag) = 21 juli, 2012. 

- Simskolans öppnande och avslutning. 

 

§ 10 Arild Förr o Nu – lägesrapport.  

 Nya möjligheter att skapa ett ”Arildsrum” på Rusthållargården har 

  öppnats. MN kallar Nostalgigruppen till nytt möte på lämplig 

  tidpunkt för att diskutera riktlinjerna för det fortsatta arbetet..  
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§ 11 Framtidsgruppen – slutrapport och Leader projekt. 

  Framtidsgruppens arbete skulle kunna bedrivas inom ramen för 

  Leaderprojektet. Styrelsen måste besluta vem som ska 

  representera Arild i denna fråga (detta görs i samband med 

  kommande möte för Framtidsgruppen 

.  

  Genomförande av Kullaleden, vandringsleder över Kullaberg, ska 

  påbörjas under 2012. Bybor och medborgare bjuds in att ta del av 

  planerna på olika sätt. (GL). 

 

§ 12 Övriga frågor 

 - Styrelsemiddag. Den 25/2, den 3/3 eller den 10/3 föreslås. 

  Styrelsens medlemmar ombeds att meddela vilket datum som 

  passar bäst. 

  - Elavtalet – lägesrapport (CKS). De som har deltagit har upplevt 

  möjligheten positivt.    

 - Biblioteksbuss – fortsätter att besöka Arild fredagar 13-14 

 

§ 13 Nästa styrelsemöte genomförs den 26/2, 2012, kl 15.00 – 17.00.  

  Plats meddelas senare. 

 

§14 Mötet avslutas 

 Ordf. tackade ledamöterna för ett bra och kreativt möte o riktade 

  ett särskilt tack till GL för kaffet med hembakad kaka samt 

  avslutade mötet. 

   

 

Arild den 22 januari, 2012 

 

Vid protokollet:  Vidimeras:  Justeras: 

 

 

Susanne Dahlman  Claes Ståhle  Sverker Johansson  


