Styrelsemöte nr 1. den 5 april 2018
Plats:

Sjöhem

Närvarande:

▪

Monica Oldsberg

▪

Lisa Båtelsson (sekr)

▪

Marianne Garsten

▪

Mats Mjörnemark

▪

Lotten Helgertz

▪

Gabriella Brunlid

▪

Caroline del Corral

▪

Göran Elsmén

▪

Björn Widell

Ej Närvarande

1. Föregående mötes protokoll
Ej hanterat
2. Val av sekreterare
Lisa anmälde sig till rollen som sekreterare valdes enhälligt.
3. Val av kassör
Valet bordlades till nästa möte.
Lisa fick i uppdrag att undersöka ev. val av nytt bokföringssystem; varav ett alternativ är att utnyttja
bankens (Nordea) bokföringstjänst och ett andra att inköpa ett modernt bokföringssystem.
4. Firmateckning
Bordlades till nästa möte. Nuvarande firmatecknare kvarstår tills dess.
5. Förslag till mötesdagar
Följande mötesdagar föreslogs och beslutades:
▪

3 maj

▪

14 juni

▪

5 juli

▪

9 aug

▪

20 sep

▪

18 okt

▪

15 nov

6. Övrig information och beslut
▪

Dag för årsmöte diskuterades - finns det alternativ till påskafton?

▪

Anmälan till Simskolan görs på Arild byalags tillfälliga hemsida.

▪

Taube-kvällen 28 april; anmälningar görs till Monica. Styrelsen beslutade att även göra en
inbjudan till Möller och att sätta in en notis i Kullabygdens kalendarium.

▪

▪

I år kommer bassängen ha två sommarjobbare - arbetslista diskuterades

▪

Städdag - beslutades att förläggas till den 19 maj.

▪

Gränsdragning av Byalagets ansvar och länsstyrelsen/kommunens ansvar avs underhåll av
naturområden diskuterades. Styrelsen bjuder in representanter från länsstyrelsen till nästa
styrelsemöte för genomgång.

▪

Lekplatsen och vad kommunen har ansvar för diskuterades.. Göran undersöker vad som gäller till
nästa möte avs kommunens roll.

▪

Caroline tar över inplastnings-maskinen.

Roller och ansvarsområden i styrelsen
! Valborg

Monica

! Kunskap och soppa

Monica

! Arildsdagen

Björn - general, Marianne - loppmarknaden.

! 1:a advent

Lotten

! Tändning av granen
! Operaresorna
! Bassängen

Max
Kickan
Monica och Caroline

▪

De nya stadgarna: Läs igenom de föreslagna stadgarna innan nästa styrelsemöte och kom med
synpunkter.

▪

Extra stämma planeras till den 16 juni.

8. Nästa möte
▪

3 maj, kl 18.00 hos Monica

Vid pennan
Lisa Båtelsson, sekr.

