
Styrelsemöte 11 november 2015 

Plats: 
Hemma hos Monica 

Närvarande: 
 Monica Oldsberg 

 Kristina Bergwall 

 Henrik Alffram 

 Sverker Johansson 

 Hans Båge 

 Jan Eriksson 

 Göran Elsmén 

 Föregående mötes protokoll 

Efter att kritik framförts från ett antal föräldrar till simskolelever kring bristande ledarskap/styrning från 
Höganäs Simsällskap kommer Monica att ta ett ytterligare möte med ansvariga. Inför nästa års 
simskolsäsong görs en tydlig överenskommelse.  

Därefter godkändes föregående protokoll. 

 Ekonomi 

För närvarande finns; 

 183 000 kr i kassan 

 Utvärdering Byafolkets afton 

 Lågt deltagande 31 personer.  

 Synpunkter har hörts om att kvällen ansågs vara för dyr. 

 Arilds vingård gjorde som vanligt ett gott arbete kring mat och service och Martin Svensson kvällens 
standupkomiker var uppskattad. 

 Inför hösten 2016 undersöker vi möjligheten att skapa en version ”light” till Byafolkets afton och 
även alternativet att återvända till Mor Cilla.  

 Medlemsfrågor 

Inbetalda medlemsavgifter till dags datum ca 79 000 kr, detta motsvarar 276 betalande medlemmar. 

98 medlemmar har dock inte betalt årets avgifter, trots ett flertal påminnelser. 

Gemensamma resurser för administrativa rutiner och hantering av t.ex. medlemsavgifter med övriga 
föreningar i Arild diskuterades, men är i dagsläget inte aktuellt. 

 Avtal mellan kommunen och byalaget ang. simbassäng 

Tillsyn/skötsel av bassängen och framtida behov av underhåll diskuterades. Omfattande behov av 
reinvesteringar behövs kring den tekniska anläggningen. 

Förslag till nytt avtal med tydlig ansvarsfördelning och gränsdragning mellan Arilds Byalag och Höganäs 
kommun tas fram. Göran och Jan bildar en arbetsgrupp.    

  



 Grön Turism 

Reviderad ansökan till kommunen angående bidrag för nedlagda kostnader ”Grön turism 2015” görs 
omgående av Monica. 

Inför nästa styrelsemöte (jan 2016) ska budgetunderlag för ”Grön Turism 2016” föreligga.   

 Kommande aktiviteter 

Föreläsning 26 november 

 Välkommen till världen? Kristina Billberg, gynekolog 

 Rusthållargården kl. 18.00 

 Inbjudan skickas snarast ut och skylt sätts upp 

Adventsvandring 5 december 2015 

 Adventskaffe Mor Cilla 

 Höganäs musikkår spelar kl 15.00 

 Lucia med tärnor från Brunnby Skola sjunger i Arilds Kapell kl. 17.00. 

 Arrangörsansvarig, som alltid Sverker  

 Framtidsgrupp 

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

Utsändning av intresseanmälan har skett till ca 300 hushåll i Arild, Brunnby och Skäret, varav ca 120 med 
enbart adress knutna till Arild. 

Svar har inkommit från 39 hushåll med totalt 63 personer, samtliga Arildsbor varav 51 personer som är 
permanentboende i Arild och 12 tänkbara inflyttningar från andra kommuner. 

Materialet kommer att presenteras för Höganäs kommun. 

 Övriga frågor 

 Operaresa till Malmö 

 Eugen Onegin av Pjotr Tjajkovskij kring kärlek, död och flykt 

 Lördagen den 16 januari 2016 

 Biljettpris inklusive bussresa 800 kr 

 Ansvarig för program och biljetter, Kristina 

 Röjning av Klötet i vinter är tänkt att gå österut och börja vid Svensmalen. 

 Räddningsstationen i Strandhagen är i behov underhåll. 

 Ny beställningsomgång av profiltröjor beslöts. Ansvarig Kristina. 

 Två ”färister” av gammaldags slag som man måste kliva över vid Snogaliden håller båda på att rasera. 
Arilds byalag är positiva till att bidra till nya av samma typ av grindar som finns på Kullaleden som 
öppnar och stängs med smart låsanordning.  Sverker undersöker vidare och återkommer med 
kostnadsuppskattning. 



 Anteckningar från vårens byavandring med kommunpolitiker delges övriga styrelsemedlemmar.  

 Nästa möte 

 18 januari 2016 

Vid pennan. 

Göran Elsmén, sekr. 

 


