
Styrelsemöte 23 juni 2015 

Plats: Rusthållargården 

Närvarande:  Monica Oldsberg 

 Jan Eriksson 

 Åke Höjman 

 Sverker Johansson 

 Hans Båge 

 Marianne Almkvist 

 Göran Elsmén 

 Föregående mötes protokoll 

Godkändes. 

 Ekonomi 

Utgår. 

 Arildsdagen 

Speciellt möte för detaljutformning torsdag 25 juni, deltagare Monica och Kristina. 

 Loppisverksamheten – ansvarig Max Garsten, bekräftat.  

 Ett enklare marknadstillstånd tas fram, där ett abonnerat försäljningsbord kostar 500 kr, se bilaga.   

 Lotteri/sponsring – Monica/Kristina, i stort klart. 

 Ansvarig för tält, bord o bänkar – Jan/Göran. 

 Fiskedamm – ansvarig Margareta Noltorp, bekräftat 

 Myndighetstillstånd – Sverker 

 Information, marknadsföring, affischering mm – Jan/Monica 

 Scenbyggare – Henrik Wettin, bekräftat specifikation på ställningsmateriel till Leif 

 Good times band årets musikartister, klart 

 Holy Smoke serverar kvällens supé i form av en fisk eller köttmeny, klart 

 Biljettpris – vuxen 250 kr 

 Biljettpris – barn 150 kr 

 Möjligheten att Gordon Skalleberg trycker upp middagsbiljetter för antingen fisk eller kött undersöks 
av Monica. 

 Biljettförsäljning (kontantbetalning) påbörjas två veckor innan Arildsdagen i bl.a. Victors kiosk – 
samtliga i styrelsen ansvariga.  

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



Årsneutral mall (checklista) innehållande aktiviteter och ansvariga tas fram. Jan skickar underlag till Göran 
för slutlig utformning. 

 Byavandring 10 juni 

Från Arilds Byalag deltog Jan och Åke. 

 Höganäs kommun ställer sig positiv till det arbete som för närvarande gör vid utformningen av den 
nya lekplatsen. 

 Den gamla ”kyrkstigen” (med en något ny dragning) kommer att öppnas upp med bistånd från 
Höganäs kommun. 

 Höganäs kommun övertar drift och underhåll av busskuren samt installerar eluttag i belysningsstolpe 
för juldekoration. 

 Vägföreningen bistår med skylt angående hundförbud under badsäsongen vid Arilds ända barnvänliga 
strand ”Svensmalen”. 

 Möjligheten att sommarbussen Mölle-Kullaberg utökas med två dagliga turer till Arild togs emot 
positivt av politiken, återstår att avvakta en fortsättning. 

 Samtliga 5 förslag från Arilds hamnförening mottogs positivt från Höganäs kommun för åtgärd. 

 Resterande stormskador av ”Tussans badplats” är nu åtgärdade av Höganäs kommun. 

 Offentliga toaletter i Arild finns vid; 

 Simbassängen 

 Hamnen 

 Tussans badplats 

 Framtidsvisioner 

Separat visionsmöte inom styrelsen i september 2015. 

 Program 2015 

Bodil Jönsson, professor emerita, fysiker, forskare, författare och folkbildare, känd från Fråga Lund och 
Tio tankar om tid, har bjudits in som föreläsare till Arild den 10 september. Förslag 100 kr i entrékostnad, 
klart. 

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

 Övriga frågor 

Nytt gräs rullas ut vid trekanten i anslutning till busstorget – Monica/Sverker/Hans. 

I samband med Musikdagar i Arild 13 resp. 16 juli kommer Arilds byalag vara behjälpliga med t.ex. 
hävningar av parkeringsplatser mm. – Sverker. 

 Nästa möte 

 2 september kl. 18.00 

Styrelsemöte avhålls på Rusthållargården med obligatorisk på anmälan. 

Vid pennan. 

Göran Elsmén, sekr. 



 


