
Styrelsemöte 2 september 2015 

Plats: Rusthållargården 

Närvarande:  Monica Oldsberg 

 Kristina Bergwall 

 Henrik Alffram 

 Sverker Johansson 

 Hans Båge 

 Marianne Almkvist 

 Göran Elsmén 

 Föregående mötes protokoll 

Godkändes. 

 Ekonomi 

Arildsdagen: 

 2015 (kr) 2014 (kr) 

Intäkter 128 159 109363 

Utgifter 82 258 77 158 

Överskott 45 901 32 295 

Särskilt att notera från finansrapport augusti 2015: 

 Utfall aug 2015 Budget 2015 

Medlemsavgifter 38 800 64 000 

Bassäng - 20 174 

(inga intäkter redovisade) 

 

Nostalgigruppen - 9 011 - 45 000 

Opera  22 410 

Netto 663 

35 000 

Lekplatsen - 12 047 0 

Utgående saldo 176 773 126 404 

Godkända utbetalningar: 

 Tillsyn/skötsel av bassäng 

 Åke Höjman 8 000 kr 

 Hans Båge 2 000 kr 

 Kristina Hansson 11 000 kr 



 Utvärdering Arildsdagen 

 Loppisverksamheten ska fortsätta som tidigare, ambitionen är dock högre omfattning av innehåll och 
kvalitet på varorna.  

 Beklagligt att inte Sjöräddning kunde närvara. 

 Önskvärt att ta fram speciella aktiviteter riktade mot barn inför nästa år.  

 Beslut togs att inte öka antalet tält eller sittande gäster. 

 Tre tält 

 250 gäster 

 Köttmeny från Holy Smoke upplevdes bra däremot fanns det mer att önska kring fiskmenyn. 
Inriktningsbeslut att även engagera Holy Smoke inför 2016. 

 Ny placering av orkesterscen närmre tälten undersöks. Svårt att få den rätta kontakten med 
middagsgästerna. 

 Möjligheter till annan biljettförsäljning, än kontantbetalning diskuterades.  

 Endast dragning av kvällens lotteriförsäljning i samband med middagen, övrig lotteridragning 
redovisas på hemsidan. 

 Ljusslingor för belysning inne i tälten inköps.  

 Utvärdering simskola 

 Kritik på bristande ledarskap/styrning från Höganäs Simsällskap har framförts från ett antal 
simskoleföräldrar. Inför nästa är görs en tydlig överenskommelse.  

 Tillsyn/skötsel av bassängen och framtida behov av underhåll diskuterades. Återkommer på 
styrelsemöte i vinter. 

 Arildsbloggen, policy 

 Diskussion. Inga nya inriktningsförändringar just nu.  

 Medlemsavgifter, rutiner 

 Administrativa rutiner/riktlinjer för hantering av medlemsavgifter återkommer Monica med. 

 Byalagetsafton 

Förslag: 

 Fredagen 16 oktober 2015 

 Arilds vingård 

 Monica undersöker möjligheten att till Byalagets afton bjuda in Martin Svensson, standupkomiker 
från Helsingborg.  

 Rapporter och inkomna frågeställningar 

 Senior-, trygghets- eller äldreboende i Arild 

I Arild har bildats en mindre grupp som har för avsikt att undersöka intresset för ett fortsatt 
permanentboende då man av olika skäl behöver mer eller mindre hjälp i vardagen. 

 Riktlinjer för utomhusvigslar i Arild. Ingen fråga för byalaget. 



 Fråga från STIM har inkommit angående musikframträdande på Arildsdagen. 

 Grön turism och andra byars aktivitetsprogram skjuts till nästa styrelsemöte. 

 Räddningsstationen i strandhagen är i behov underhåll. 

 Monica bifogar till styrelsen Mölles aktivitetsprogram för hösten/vintern. 

 Kommande aktiviteter 

 Adventsvandring 2015 

Detaljdiskuteras vid styrelsemöte i november. 

 Operaresa till Malmö 

 Eugen Onegin av Pjotr Tjajkovskij kring kärlek, död och flykt 

 Lördagen den 16 januari 2016 

 Nästa möte 

 4 november 2015 kl. 17.00 

Styrelsemöte avhålls på Rusthållargården med obligatorisk på anmälan. 

Vid pennan. 

Göran Elsmén, sekr. 

 


