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Styrelsemöte nr 2. den 7 juni 2017 

Plats: Sjöhem 

Närvarande:  Monica Oldsberg 
 Gabriella Brunlid 
 Lotten Helgertz 
 Mats Mjörnemark 
 Björn Widell 
 Cathrine Lundgren 
 Göran Elsmén 

1.  Länsstyrelsen 

Besök av Daniel Åberg, förvaltare för länsstyrelsens ansvar inom Kullabergs 
naturreservat.  

 Information/diskussion kring eventuella samarbetsuppdrag kring 
röjning/skötsel av naturområden kring Arild 

 Detaljerad gränsdragningskarta med förslag på skötselanvisningar översänds 
till Arilds byalag. 

 Ny träff 18 september 2017, ansvarig Monica  

2. Föregående mötes protokoll 

Godkännes med följande kommentar; 

Justering av datumordningen under punkt 5. Årets aktiviteter/ansvariga bör 
göras. 

3.  Byavandring 14 juni 

Vägföreningen, hamnföreningen och byalaget träffas den 12 juni kl. 10.00 för 
samordning av frågor och viktiga diskussionsområden inför byavandringen. 

Intressanta punkter att framföra: 

 Lekplatsen vid Blossalyckan 
 Vad händer med dammen vid tennisklubben. 
 Skötsel/renhållning vid badplatser och speciellt längs Skåneleden i Arild. 
 Allmänna vegetationsytor, utplanteringsväxter i blomlådor och urnor. 
 Kommunikation, skolbuss, säkra cykelvägar, sommarbuss Arild-Mölle 
 Bya hus, samlingslokal 
 Gatubelysning 
 Simbassängen 

Monica representerar byalaget vid vandringen. 



4.  Gåvan Bo Folkvi 

Vi måste snarast klara ut juridiska frågor kring gåvan och huruvida pengarna kan 
användas i verksamheten. Ansvarig Mats. 

Gåvan redovisas på ett separat bankkonto. 

Rundaborddiskussionen från årsmötet 2016 till framtida förslag, idéer, 
fokusområde mm för Arilds Byalags bilägges protokollet styrelsen.  

Inför nästa styrelsemöte presenterar varje styrelsemedlem tre intressanta förslag 
till användning av Bo Folkvi gåvan.  

5.  Midsommar och Arildsdagen 

 Midsommar 
o Gabriella är general för midsommaraktiviteter och tar kontakt med Kristina 

Bergwall för information om tidigare detaljplanering. 
o Speciell låda för midsommaraktiviteter finns i vårt förråd vid bassängen. 
o Ny reviderad årsneutral aktivitetslista tas fram, ansvarig Gabriella. 
o Fiolspelare/lekledare Jan Norden kommer som vanligt, dock kan behövas 

en bitr. lekledare. 
o Fanbärare – Per Göransson 
o Nya små pappersflaggor måste inköpas.  
o Konfekt, tårtor mm fixas av Gabriella. 
o Information, marknadsföring, affischering mm –Mats  
o Tröjförsäljning - Mats 
o Myndighetsbeslut – Gabriella 
o Tillbehör till midsommarstången (björkgrenar, blommor, bord/bokar, rep 

och taljor mm) – Gabriella 
 Arildsdagen 

o Björn är general för Arildsdagen. 
o Ny reviderad årsneutral aktivitetslista tas fram, ansvarig Björn. 
o Dagen utvecklas mot en mer antikvitetsloppis 
o Viktigt med barnaktiviteter under dagen 
o Med stor sannolikhet kommer Sjöräddningssällskapet till Arild 
o Även här tas en årsneutral mall (checklista) innehållande aktiviteter och 

ansvariga fram.  
o Loppisverksamheten – Marianne Garsten. 
o Koncept på enklare marknadstillstånd finns, där ett abonnerat 

försäljningsbord kostar 200 kr. 
o Korvförsäljningen kvarstår.   
o Kvällslotteri/sponsring – Björn 
o Ansvarig för tält, bord och bänkar samt container för skräp – Björn/Göran. 
o Belysningsslinga i tälten inhyres-ansvarig Mats 
o Myndighets tillstånd – Gabriella 
o Information, marknadsföring, affischering mm – Mats 
o Middag förslag - Holy Smoke serverar kvällens supé i form av en fisk eller 

köttmeny 
o Musik under kvällen förslag DJ Puttis, Carl Fredrik Malmgren 



o Biljettförsäljning (kontantbetalning) påbörjas två veckor innan Arildsdagen 
i bl.a. Victors kiosk   

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

6.  Övriga frågor 

Styrelsen delges medlemsregister med bl.a. aktuella e-postadresser. 

Nya medlemsavgifter skickas ut innan midsommar. 

7.  Nästa möte  

 Måndagen den 10 juli kl. 18.00  

Plats: Hemma hos Björn 

Vid pennan 

Göran Elsmén, sekr. 

 


