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Deltagare: 
Åke Höjman 
Jan Eriksson 
Kristina Bergwall 
Sverker Johansson 
Hans Båge 
Susanne Dahlman 
 
Frånvarande: 
Magnus Alm 
Henrik Alffram 
Göran Lock 
 

 

  
§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     Uppdatering av läget för simskolan, poolen, midsommarfirandet och Arildsdagen: 

 
Simskolan och poolen: 
 

- Poolen är igång och fungerar fint. 
- Totalt 19 barn är inskrivna i simskolan. 
- ÅH kontaktar simlärarna och påpekar att barn som kan simma ändå får delta i skolan för att 

 t ex öva inför märkestagning. 
 

Midsommarfirandet: 
 

- Få personer deltog när midsommarstången skulle smyckas på förmiddagen. Mer 
marknadsföring behövs inför nästa år. 

- Trots väldigt mycket regn genomfördes dansen, dock inte lekarna, med många deltagare. 
- Ordförande tackade KB för ett god projektledning och genomförande av midsommarfirandet. 

 
Höganäs musikkår 13 juni: 
 

- Arrangemanget blev lyckat med relativt många deltagare. 
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Arildsdagen: 

- Ungefär tolv personer behöver engageras för att resa tält etc dagen innan Arildsdagen. JE, SJ 
och HB får uppgiften att värva ”personal”. 

- Insamling till loppisen sker varje kväll kl 18.00-20.00 i Ruffen från söndagen innan 
Arildsdagen. En affisch som påminner om detta produceras av JE. 

- Gordon Skalleberg engageras för produktion av stora affischer. KB koordinerar med JE. 
- ÅH kommer att kontakta potentiella sponsorer under kommande vecka. Varje sponsor ska få 

en skylt med sin logga eller företagsnamn väl synlig på Arildsdagen. 
- Bemanning ska ordnas till korvförsäljning och fiskdamm. ÅH koordinerar tillsammans med KB. 
- Försäljning av middagsbiljetter sker i Victors kiosk. Priset är 250,- för vuxna och 150,- för barn. 
- Lotteriförsäljning påbörjas en vecka innan Arildsdagen, samtliga styrelsemedlemmar hjälper 

till. 
 

§7    Information om vad som sig hittills tilldragit haver 
 

- Kommunen vill göra en presentation av ortsanalysen för Arild den 21 augusti. ÅH bokar lokal 
på Rusthållargården. 

 
§8    Övriga frågor 
 

- Många har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2012. JE och SD sätter ihop en text till ett 
utskick för att påminna om inbetalning av medlemsavgiften.  
 

- Tillfälliga anslagstavlor för byalagets verksamhet sätts upp på hamnkontoret och i busskuren 
tills kommunen har ordnat permanenta tavlor. ÅH koordinerar och tar hjälp av övriga vid 
behov. 
 

- Ett utskick görs till alla medlemmar per e-post för att påminna om kommande arrangemang i 
juli, Arildsdagen, bokarrangemang den 14 juli och Kullabygdens musikfestival t ex. (SD och 
JE). 

-  
 

§9    Nästa möte sker den 16 augusti kl 18.30 
 
§10  Mötet avslutades. 
 
 
Arild den 3 juli, 2012 
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Susanne Dahlman Åke Höjman  Sverker Johansson  Jan Eriksson 


