
!  
Styrelsemöte nr 2  
Arild den 3 maj 2018 

Plats:    Sjöhem 

Närvarande: 
• Monika Oldsberg 
• Lisa Båtelsson 
• Björn Widell 
• Caroline del Corral 
• Lotten Helgertz 
• Marianne Garsten 
• Gabriella Brunlid 
• Göran Elsmén 

Ej Närvarande: 
Mats Mjörnemark 

1. Val av kassör, redovisningsprogram 

Caroline del Corral väljes enhälligt till kassör. 

Styrelsen beslutar att byta bank till Swedbank på det att villkoren inte 

är sämre samt att övergå till e-bokföring ”speedledger”. Byte av bank 

motiveras med lokal närvaro och bra tjänster föreningar. 

Göran Elsmén tar kontakten med Swedbank via sin kontakt.  

Lisa tar fram en ny fullmakt avs ny kassör för påskrift. 

2. Föregående protokoll godkännes med följande justering: 
• Anmälan till simskolan sker via Helsingborgs simsällskap 

3. Bassäng, egenkontroll, simskola, sommararbetare. 

• Miljö och Hälsa ställer krav på egenkontrollen. 
• Byalaget skall hålla kommunen informerad om hur 

egenkontrollen kommer att ske; vilka dokument och regler för 
bad 
• Monika O kontaktar Miljö och hälsa för återkoppling på den 

information som lämnades förra säsongen 
(verksamhetsavtalet med kommunen avs bassängen). 
• Göran E går igenom den information som finns avs 

bassängen och korrespondens med kommunen. 



• De två 2 sommarjobbarna(anställda av kommunen) får utbildning i 
vatten-provtagning och regering av bassängen innan de börjar 
arbeta. 

• Simbassängen är stängd för allmänheten under simskolans tider. 
•
• Bassängen öppnar första måndagen efter Midsommar, kan ev bli 

ngn dag senare på grund av dåligt väder. 
•
• Fritidsförvaltningen skall återkomma med avtal avs skötsel, 

underhåll och ansvar för bassängen. 
• Vi (läs Monika) bokar ett nytt möte med Jacob von Post avs 

ansvarsfrågan 

4. Städdag, röjning, grön kvalitetsturism 
• Städdag den 19 maj.  
Arbetsledare Göran Elsmén 

• röja,plocka skräp och städa runt bassängen 
• Viktors kiosk 

Mats skickar ut info till samtliga medlemmar och information på 
Arilds hemsida. 
Förberedelser måsta ske innan - behandlas på ett eget möte innan. 

Grön kvalitetsturism: 
Ansökan om grön turism sker till kommunen och skall göras nu. 
Kommunen finansierar 50% av kostnaden Arilds byalag har för olika 
typer av dokument.  

Styrelsen behöver sätta in sig i de nya regelverken avs 
arbetsgivaransvaret vid hantering av olika redskap som motorsåg, 
röjsågar osv. 
Inventering behöver göras av vad byalaget äger  - görs på städdagen. 

Styrelsen och länsstyrelsen träffades den 3 maj för genomgång av 
ansvar för olika markytor inom Arild samt planerade aktiviteter. Ett 
bra och informativt möte och nästa möte skall planeras in till tidig 
höst inför den röjning av slänterna vid Klötet som länsstyrelsen har 
lovat att utföra. 

5. Årets aktiviteter midsommar arildsdagen/ansvariga 
Genomgång av de närmast kommande aktiviteterna; fullständiga 
listor finns hos Gabriella B respektive Björn W. 

• Midsommar:  Bella ansvarar och samordnar. 
Bella kontaktar Viktor Bergendahl avs dragspelare  
Violinist, Jan Nordén, är klar. 
Fanbärare är Per Göransson - Lisa kontaktar Per. 
Marianne G tar kontakt med Tina på Skeppet för att höra om 
sponsring av godis. 
Affischer görs och sätts upp av Mats 
Ingen annonsering i HD 
Biträdande lekledare: Bella (Jan är Lekledare) -  



Gabriella får hjälp av Caroline att fixa björkris. 
Tårtor bakas av Kickan 
Polistillstånd är klart. 
Marianne G och Karin Bagger tar ansvar för insamling av pengar 

• Arildsdagen 
Polistillstånd OK 
Avstängningskoner finns 
Musik ? 
Om orkester -så bygger man en scen. (Björn kontaktar Henrik W) 
Tält (köpta på Jula) - G och Bj kollar status på tältet. 
Mat - Orangeriet har offererat ett alternativ till Holy Smoke som är 
dyrare (150 vs 250). 
Monika proväter och kollar om Holy Smoke kan sänka sina priser. 
200 biljetter (matplatser) à 270 kr. Mats fixar. Säljes 17 till19 juli 
mellan 13 och 15. Björn ser till att folk finns. 
Korvförsäljning - Per iViken - Monika kontaktar. 

Sponsorer sökes -  
Monika kollar vem man kan kontakta på Citygross. 

Lotteriet läggs ned 

Marianne tar hand loppis insamlingen (tisdag till fredag innan Arilds 
dagen) 

Lisa och Björn tar ledaransvaret under Arildsdagen. 

Brödbaket -Lotten tar detta. 

Fiskdammen - Margareta Noltorp, Bella frågar. 

Handkassor delas ut Caroline (kassör) 

Försäljare på Loppis - Marianne organiserar 

Container beställs av Monika. Kan vi plocka bort det som verkar vara 
något av värde och skänka till Bikupan? Marianne kollar. 

6. Hemsida 
Bordlades då Mats ej var med och tidsbrist 

7. Lekplatsen  
Monika kontaktade Jacob von Post avs ansvaret.  
Frågan är under beredning avs ansvaret och kommunen återkommer 
med besked.  

8. Övriga frågor 
Minnesanteckningar Nostalgi-gruppen 
Marianne skickar ut dessa digitalt till alla i styrelsen 



Årsmöte på annan dag än påskafton diskuterades - inget beslut men 
styrelsen skall stämma av med andra Arildsbor om möjligheten 

Laminering och uppsättning av information (anslagstavlor i hamnen, 
busstorget och Byalagets egna anslagstavlan vid Stelebacken) tas av 
Bella. Caroline lämnar över lamineringsmaskinen till Bella. 

Styrelsen beslutade att köpa in tre ”gatupratare” inför Arildsdagen 
och information vid bassängen. 

9. Nästa möte 
Inför städdagen: möte 15/5 kl 16.00. Vi träffas vid bassängen. 
Styrelsemöte 14 juni kl 18.00 hos Monika


