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

 
§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 och följande åtgärder kvarstår att åtgärda:  
 

- Åke Höjman träffar Kerstin Nilemark från Höganäs kommun och Coco Belfrage m fl 
angående ev översyn av tidigare planer på byggnation av bastu vid Klötet. 

- Victors kiosk sommaren 2013. HA ombeds komma med sina förslag till nästa möte.  
Flickorna som drev verksamhet sommaren 2012är också intresserade av att 
återkomma. 

- Utskick till sponsorer angående betalning av publicitet på hemsidan. 
Ett enkelt brev och en ”annonsfaktura” skickas till samtliga. JE och SE åtgärdar. 

- JE förser SD med distributionslistan till medlemmarna. 

 
§5     Bokföring av medlemsavgifter.  
 

- I dagsläget har 311 personer betalat in medlemsavgiften till byalaget, vilket ger 
totalt 62.100,- 
 

- Gåvor motsvarar 15. 825,-. Motsvarande siffra förra året var 20.300,- 
 

- Styrelsen beslutade att skicka ett formellt tack till samtliga givare (JE). 
 
§6    Byafolkets afton. Byalaget 40 år 
 

- Rusthållargården är bokad för evenemanget den 20 oktober. 
- SD och ÅH kollar sina kontakter för underhållning. 
- JE och KB ordnar anslag och information på olika ställen i byn senare under 

veckan. 
 

- Styrelsen beslutade att 40-årsfirandet ska firas till våren, preliminärt till 
skärtorsdagen. Frågan tas upp igen till nästa möte. 
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§7    Ekonomisk rapport 
 
 - Saldot är f n 173.000,-. Ytterligare information ges vid nästa möte när kassören deltar. 
 
 
§8    Övriga frågor 
 

- Styrelsen beslutade att se till att byalaget skaffar e-postadresser till samtliga 
medlemmar. JE förser ÅH och SJ med en lista och ringer runt till aktuella personer. 
 

- ÅH återkopplade kring utestående åtgärder från byalagets byvandring med 
kommunen för en tid sedan. Det mesta är, eller ska inom kort åtgärdas. 
 

- ÅH föreslår att byns bänkar fräschas upp och talar med vägföreningen om detta. 
 

- ÅH föreslog att Daniel Åberg kontaktas angående skötsel av stig till Röda hallar och 
med lämplig person angående röjning av stig från tennisbanan och västerut. 
 

- Styrelsen har bekostat en uppvaktning till Jan Erikssons mor som har fyllt 95 år. 
 

- Adventsvandring. Lördagen innan andra advent. SJ kontaktar Agneta Weber 
angående kör och musik i Arilds kapell. KB föreslår ”gammaldags julpyssel” med 
efterföljande adventskaffe på Mor Cilla på eftermiddagen. Aktiviteten i kapellet 
startar kl 17.00 
 

 
§9    Nästa möte: 13 november, 2012, kl 18.30. 
 
§10  Avslutning 
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