
 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 11 juni, 2013 

 Kl 16.00 – 17.30 

  

 Protokoll 

SD 1 2012-04-10 

  

              

Närvarande: Åke Höjman, ordf. 
 Jan Eriksson 

Sverker Johansson 
 Susanne Dahlman 

Kristina Bergwall 
 Henrik Alfram 
 Hans Båge 
 Charlotte Köhler 
 
Förhindrade att delta:  Göran Lock. 
 
      
§ 1 Mötet öppnades  
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet samt justeringsperson att jämte ordf. justera dagens 

protokoll 
 
 Susanne Dahlman valdes till sekreterare. Charlotte Köhler och Jan Eriksson till 

justeringspersoner. 
 
§ 3 Godkännande av agendan 
 Agendan godkändes. 
  
§ 4 Föregående mötes protokoll 
 
§5     Synpunkter på arbetsordning för styrelsen 

Punkten kvarstår till nästa möte när nya ledamoter hunnit sätta sig in i innehållet. 
 
§6     Uppdatering av läget för simskolan, poolen, midsommarfirandet och Arildsdagen 
 
 ÅH rapporterade att poolen och simskolan är under kontroll. Möte med simlärarna 

genomförs i slutet av denna vecka. 
 
KB har delegerat samordning av midsommaraktiviteter till Charlotte Köhler med flera. 
Ett separat möte för att gå igenom alla detaljer arrangeras senare i veckan. En affisch 
sätts upp den här veckan. KB hör av sig till övriga ledamöter vid behov av hjälp. 

 
 ÅH berättade att ”Up the Mountain” inte kommer att engageras till Arildsdagen i år. 

Istället kommer en kvartett från Lund att spela jazz, bossanova och modern dansmusik. 
 
ÅH pratar med Henrik Wettin om scenbygge.  
KH pratar med Rusthållargården angående mat. 

 Övriga frågor och uppgifter är under kontroll och planeras närmare i samband med 
nästa möte. 
 

  
 
§7     Information om vad som sig hittills tilldragit haver 
 

Jubileumsfesten den 30 juni. 40-talet personer är redan anmälda.  
Claes Ståhle ombeds att göra en kort summering av Arild de senaste 40 åren.  
ÅH kontaktar Monica Oldsberg för att höra om hon kan tänka sig att underhålla med 
musik och underhållning.S 
 



 Arilds Byalag  
 

 STYRELSEMÖTE  
 Rusthållargården den 11 juni, 2013 

 Kl 16.00 – 17.30 

  

 Protokoll 

SD 2 2012-04-10 

Byavandringen med Höganäs Kommun (Peter Kovacs med tjänstemän) genomförs den 
12 juni. Representanter från Arilds föreningar är inbjudna att delta.  
 
Anslagstavlor finns nu på plats på två olika ställen i byn (det kommer inte att bli någon 
vid hamnkontoret): 
 

o Vid Rusthållargården mellan den Viktors och den Bruna Kiosken. 
o Vid Busshållsplatsen 
 

Kassör Henrik Alffram informerade att Byalagets ekonomi är god med ett resultat för 
året 2013 på 30.878 per den 11 juni.  
 
 

§8     Övriga frågor 
 

o Med anledning av fråga från medlem (Olle Jönsson) angående skötsel av 
gräsmattor: Vägföreningen i Arild har ansvar för stora delar av skötseln, 
inklusive de delar medlemmen frågade om.  
 
Styrelsen beslutade att röjning av framför allt området kring Klötet ska 
genomföras igen inom kort. ÅH kallar när det är dags. 

 
o Styrelsen  informerades om att e-post till info@arild.se går till ordförande, vice 

ordförande och sekreterare. Vid eventuella förfrågningar kommer dessa tre 
överens om vem som besvarar frågan eller utför någon åtgärd. Övriga 
ledamöter informeras vid behov. 
 

o Styrelsen beslutade att ge SJ i uppdrag att undersöka möjligheten att ansöka 
om bidrag för ”Grön Turism” via Höganäs kommun. 
 

o Styrelsen beslutade att ge JE och SJ i uppdrag att undersöka kostnader för att 
renovera badplatsen vid Röda Hallar. 

 
 
§9     Nästa möte: den 4 juli kl 16.00 
 
 
§ 11 Mötets avslutande  
 
 
Arild den 12 juni, 2013 
 
 
 
Vid protokollet: Vidimeras:  Justeras: 
 
 
 
Susanne Dahlman Åke Höjman  Charlotte Köhler 
    Jan Eriksson 

mailto:info@arild.se

