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Styrelsemöte på Sjöhem 
Arild den 5 juli 2018 

Protokoll Styrelsemöte nr  
Närvarande: 

• Lotten Helgertz 
• Monica Oldsberg 
• Mats Mjörnemark 
• Caroline del Carrol 
• Gabriella Brunlid 
• Marianne Garsten 
• Lisa Båtelsson 

Ej närvarande: 

• Björn Widell 
• Göran Elsmén 

1. Föregående mötes protokoll 

Protokoll per 14 juni godkändes. 

2. Ekonomisk rapport 
Midsommarfirandet gav 3220 kr (kontanter och Swish). 
Badbiljetter (säsong och dag) har hitintills gett 20000 kr. 

3. Bassäng, rapport 
Bassängen är nu igång och simskolan pågår för full fart.  
Öppnades av poolen gick inte på räls men alla problem har löstes 
under hand så att bassängen var redo för simskolan. 
Vi får ett bra stöd av Jacob på Höganäs kommun avs teknik gällande 
reningsprocessen av poolvattnet. 
Den första sommarjobbaren är inskolad. 

Inför öppnandet städades bassängområdet på städdagen, bassängen 
spolades vid ett senare tillfälle med högtryckstvätten och därefter 
målade styrelsen vissa partier av bassängen. 

Bassängen skall vara öppen mellan 09.00 och 20.00 alla dagar. Vid 
stängningen skall klor och ph-värde kontrolleras - klorvärde mellan 
0,4 och 2,0 är bra, PH-värdet skall ligga runt 7,3. Varannan kväll 
skall bottendammsugaren (”Janne”) sättas i arbete. 



Caroline skall få nyckel till bassängen för att kunna hjälpa till med 
öppning och stängning. 

Ännu inget formellt avtal med kommunen avseende bassängen. 

4. Arildsdagen - rapport 
Björn (som ej kunde närvara) hade inför mötet rapporterat till 
Monica att allt är under kontroll inför Arildsdagen. 

Monica har ordnat kaffe, trollkarl och catering (Orangeriet) till 
Arildsdagens kväll.  

Gabriella beställer godis till fiskdammen. Gabriella kontaktar även 
Crossfit i Höganäs för att undersöka möjligheten att ställer upp med 
klätterväggar.   

Göran (ej närvarande) bjuder in via Hamnföreningen Sjöräddningen. 

Saker till Loppis lämnas i Ruffen tisdag till fredag (17-20 juli) mellan 
kl 18.00 - 20.00. Större saker lämnas på morgonen lördagen den 21. 
Max 15 böcker tas emot per hushåll. 

Lotten håller i bröd & kak & sylt - försäljningen. 

Middagsbiljetter kommer att säljas måndag till torsdag (16 -19 juli). 
Pris 270 kr för vuxna och barn 150 kr. 

Tennisklubben kommer att sälja tröjor. 

6. Nostalgi-gruppen 
Gyllenstjärna Krapperup Stiftelse har skänkt 50000 till boken om 
Arild som kommer att lanseras till julen -18! 

7. Hemsida 
Mats har gjort en sammanställning på vilka sidor som skall stängas 
ned på den gamla Arilds-siten. Respektive föreningen meddelar Jan 
E Eriksson vilka åtgärder som skall vidtas. 

8. Övriga frågor  
Styrelsen avslutade mötet genom att gemensamt gå ned och stänga 
bassängen för dagen. 

9. Nästa möte: 
OBS!!!! Extra möte Onsdagen den 18 juli kl 17.00 i hamnen 
för genomgång av Arildsdagen. 

Höstens  ordinarie möte: 
9 aug kl 18.00 
20 sep kl 18.00 
18 okt kl 18.00 
15 nov kl 18.00 




