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Deltagare: 

 

Åke Höjman 

Jan Eriksson 

Göran Lock 

Kristina Bergwall 

Sverker Johansson 

Hans Båge 

Susanne Dahlman 

Henrik Alffram 

 

Frånvarande: 

 

Magnus Alm 

 

  
§1    Ordförande öppnande mötet.  

 
§2    Susanne Dahlman valdes till sekreterare. Sverker Johansson och Jan Eriksson valdes till 
justeringspersoner. 
 
§3    Dagordningen godkändes. 
 
§4    Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
§5    Synpunkter på arbetsordning för styrelsen. 
 
SD framförde synpunkt om att redaktionsgruppen bör upphöra och att hennes ansvar för simskolan 
innebär samordning och planering inför starten, och inte praktiskt genomförande. 
 
§6    Uppdatering av läget för simskolan, poolen, midsommarfirandet och Arildsdagen 
 

Simskolan och poolen: nder §6 pkt 12 ska det stå att Hans Båge kontaktar Johan Leire ang 

tillstånd att ta björkris vid Stubbarpsvägen. Polistillstånd är redan fixat.  

I övrigt helt OK. 
. 

- Simbassäng och poolhus är nymålat. 
- Simlärare är kontrakterade. 
- Susanne Dahlman är simskoleansvarig i styrelsen (kontrakterar och betalar simlärare), men 

själva genomförandet vid bassängen och kontakter med simlärarna medan verksamheten 
pågår sköts av Åke Höjman och poolskötaren. 
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Midsommarfirandet: 
 
Planeringen baserad på arbetsordningen är under kontroll. Kristina Bergwall åtgärdar eller koordinerar 
de aktiviteter som ännu inte klara. 
 

- Jan Nordén är engagerade som lekledare och violinist. Joel Berg som dragspelare. 
- Fanbärare återstår att vidtalas.  
- Inköp av ytterligare flaggor till barnen ska göras. 
- ICA Skutan ombeds sponsra godisregnet. 
- Flaggstång och toppflaggor ska ordnas. 
- JE trycker upp 10 st affischer som anslås  
- Hattinsamling. Någon ska anlitas för att ansvara för det. 
- Försäljning av tröjor 
- Bitrände lekledare. 
- Hans Båge kontaktar Johan Leire ang tillstånd att ta björkris vid Stubbarpsvägen.  

 
 
Höganäs musikkår den 13 juni: 
 

- Spelar i Arilds hamn. Ambitionen är att locka fler deltagare än föregående år. Ett tiotal 
affischer anslås på samma platser som för midsommarfirandet. 

 
 
 
Arildsdagen: 
 

- Mat och möbler är dags att åtgärda redan nu. ÅH kontaktar samma firma och personer som 
förra året. 

- KB kontaktar Rusthållargården angående maten. 
- The Original Five från Malmö är engagerade för det musikaliska inslaget. I slutet av 

sommaren påbörjas planeringen för att hitta ett annat alternativ som är mindre kostsamt. En 
jazztrio diskuterades bland annat. 

- Det är viktigt att uppmuntra många att ge saker till loppisen. KB kontaktar de som bör vara 
inblandade. 

- ÅH börjar kontakta möjliga sponsorer. 
- En sponsoraffisch produceras och placeras i hamnen. 

 
§7    Information om vad som sig hittills tilldragit haver 
 

- Skolhuset är tömt. En del gick till tippen och en del till Loppan i Höganäs. Vi får fortfarande lov 
att disponera garaget för förvaring av våra tält. 

- Röjardagen. Tolv personer hjälpte till vid Klötet och lekplatsen i mitten av maj. 
- Poolhuset är målet. Hyllor ska sättas upp. 
- Åke Höjman har deltagit i bussmötet. 
- Åke Höjman har haft ett möte med Peter Kovacs för att diskutera fortsatt förvaring av tält och 

även anslagstavlor som ska placeras i busskuren, på hamnplatsen och vid Victors kiosk. 
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- Representanter för byns olika föreningar tillsammans med reps för kommun genomför 
tillsammans en byaårdsvandring i byn för att se vilka behov som finns i nuläget. En lista 
upprättas och kommunen åtar sig att ordna en del av saker. Genomförs den 14 juni kl 9.00. 

- Arilds byalag har fått en postlåda vid Victors kiosk, adress Stelebacken 1,  
- Eventuellt ska en historisk byavandring arrangeras även i år (onsdagen efter midsommar och 

onsdagen efter Arildsdagen). Jan Eriksson kontrollerar om Bengt Göransson har möjlighet att 
ställa upp. 

- Krapperup har erbjudit oss en vandringsteater, ”Stormen”. Medlemmar i Arilds byalag erbjuds 
biljetter till rabatterat pris. Styrelsen beslutade att inte hålla i arrangemanget, men att lägga en 
blänkare på vår webb. JE ordnar det. 

- Byalaget har funnits i 40 år 2012. I samband med 30 års-jubileet producerades en särskild 
broschyr som beskrev verksamheten över åren. 
Styrelsen beslutade att be Max Garsten att komplettera med en text som täcker resten av de 
tio åren. I övrigt uppmärksammas detta lite mer i sambad med byalagets afton i höst. Ev ett 
anförande av Claes Ståhle kring de senaste tio åren. 

- Victors kiosk. Rusthållargården har ännu inte kommit fram till hur de ska använda Victors 
kiosk. Styrelsemedlemmarna uppmanas att tipsa ungdomar som kan vara intresserade av att 
driva det som ett ”sommarjobb”. 

 
§8    Övriga frågor 
 

- Erik Magnusson har skrivit en bok, ”Hotellen i Arild”. Han undrar om vi är intresserade av att 
arrangera något här i Arild, boksignering med föredrag eller liknande under vecka 26 eller 28.  
Styrelsen tror att det är ett intressant arrangemang och beslutade att fråga om Margaretha 
Noltorp kan tänka sig att koordinera. JE åtgärdar. 
 

- Inbetalning av medlemsavgifter måste planeras och genomföras på ett annat sätt i framtiden. 
Ett separat utskick ska göras t ex, för att budskapet inte ska blandas ihop och missas i all 
information i samband med årsmötet. 
 
Styrelsen får tillsätta en grupp som i god tid till nästa årsmöte/år hittar en lösning på detta 
problem. 
 
Hittills har endast 84 personer av 300 betalat. 
 
En påminnelse om inbetalning skickas ut per mail (JE). 
 
- HA redogjorde kortfattat för byalagets ekonomiska status i nuläget.  
 

§9    Nästa möte 26 juni kl 18.30 
 
§10  Mötet avslutades. 
 

Arild den 16 april, 2012 

 

 

  Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
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  Susanne Dahlman Åke Höjman  Sverker Johansson 

      Jan Eriksson 


