
Styrelsemöte 16 april 2015 

Plats: Rusthållargården 

Närvarande:  Monica Oldsberg 

 Jan Eriksson 

 Kristina Bergwall 

 Sverker Johansson 

 Hans Båge 

 Marianne Almkvist 

 Göran Elsmén 

 Val av styrelseposter 

Efter en inledande skagentoast på verandan konstituerades styrelsen inför verksamhetsåret 2015 enligt 
följande: 

 Monica Oldsberg, ordförande 

 Jan Erikson, vice ordförande, samt webmaster 

 Göran Elsmén, sekreterare 

 Henrik Alffram, kassör 

 Sverker Johansson, ledamot 

 Kristina Bergwall, ledamot 

 Åke Höjman, ledamot 

 Marianne Almkvist, suppleant 

 Hans Båge, suppleant 

 Gransknings PM efter revisionen 2015 

I samband med revision av Arilds Byalags räkenskaper och verksamhet under 2014 har i brev, daterat 
2015-04-02 framförts behov och önskemål om en utarbetad verksamhetsplan inför kommande 
verksamhetsår med listade och prioriterade aktiviteter. 

Styrelsen kommer att utifrån inkommit brev svara revisionsgruppen och har för avsikt att snarast utarbeta 
en reviderad verksamhetsplan för 2015. 

Ansvarig. Monica 

 Valborg, kör och talare 

Bygdekören är som tidigare år bokad till Valborgsmässoafton. Diskuterades om möjligheten att 
senarelägga framförandet, men detta är troligt inte genomförbart då kören har ytterligare föreställning i 
Jonstorp. 

Förslag till årets talare diskuterades. Monica går vidare och förhandlar fram en god kandidat. 

Tillstånd för eldning från polis och räddningstjänst klara. Fyrmästare är som vanligt Leif Andersson. 

 



 Program 2015 

Datum Aktivitet Ansvarig 

3 maj Operaresa till Malmö  

9 maj Allmän städdag  

10 juni Höganäs musikkår spelar på hamnplan, kl 19.00  

12 juni Badbassängen öppnar för säsongen  

19 juni Traditionella midsommaraktiviteter Kristina 

29 juni Preliminär start för simskolan Åke 

18 juli Arildsdagen, detaljerad planering på styrelsemöte den 26 maj Samtliga 

24 juli Preliminär avslutning av simskolan Åke 

16 oktober Byalagets afton  

November Höstmusikresa  

5 alt. 6 december Adventsvandring Sverker 

Övriga aktiviteter under hösten som diskuterades och kan komma erbjudas byalagets medlemmar. 

 Intressanta föredragsaftnar  

 Nostalgigruppens livlighet  

 

 Nästa möte frågor 

 Tisdagen den 26 maj kl. 18.00 

 Tisdagen den 23 juni kl 17.00 

Plats: Rusthållargården 

 

Vid pennan 

Göran Elsmén, sekr. 

 


