Styrelsemöte på Sjöhem
Arild den 14 juni 2018

!

Protokoll Styrelsemöte nr 3
Närvarande:
•
•
•
•
•
•

Björn Widell
Lotten Helgertz
Monica Oldsberg
Mats Mjörnemark
Göran Elsmén
Lisa Båtelsson

Ej närvarande:
• Caroline del Carrol
• Gabriella Brunlid
• Marianne Garsten

1. Föregående mötes protokoll
Protokoll per 26 mars och 3 maj godkändes.
2. Ekonomisk rapport
Caroline och Monica har haft ett gemensamt möte med föregående
kassör.
Fullmakt för ny kassör har tagits fram och lämnades över till Monica.
Monica går igenom med Caroline hur man kan titta på
transaktionerna och se vad de avser. Behov finns att följa upp
medlemsavgifterna och förbereda för att påminnelser skickas ut.
Styrelsen beslutade att ej lämna Nordea till förmån förmån för
Swedbank i och med att vi ej kan ta med oss plusgirot. E-bokföring;
speedledger erbjuder även Nordea.
3. Bassäng, rapport + lekplatsen
Lekplatsen: Lekplatsen är kommunens ansvar. Se även protokoll
daterat 26 mars 2018.
Bassängen:
Monica har haft en genomgång med kommunens sommarjobbare avs
ansvar och ingående sysslor. De kommer att arbeta 30 tim/vecka

fördelat på sex dagar. De kommer att ha ansvar för att öppna
bassängen varje morgon samt den dagliga skötseln av bassängen.
Rutinbeskrivning på drift och skötsel finns anslaget i förrådet vid
bassängen.
Regler för bad i bassängen skall skrivas och sättas upp vid bassängen.
Göran formulerar texten och Mats sätter upp en skylt.
Det finns ett behov att etablera en bassänggrupp inom byalaget som
tar ansvar för den dagliga driften och igångsättningen. I dagsläget
faller det på styrelsen att se till att bassängen öppnas och stängs varje
dag.
Dialog pågår med kommunen avseende skötselavtal. Se Görans mail
skickat 13 maj.
Bassängen behöver målas innan den fylls med vatten. Monica, Lotten
och Lisa gör en quick-fix på lördag. Målsättning är att öppna för
premiärbad på midsommarafton. Monica pratar med kommunen
avseende igångsättning.
Göran beställer klor och koldioxid till bassängen.
4. GDPR
Lisa presenterade utkast till integritetspolicy och förslag till hur den
kan presenteras på Byalagets hemsida. Mats och Lisa färdigställer.
Även ett utkast till IT strategi har formulerats.
Policy och strategi skickas ut till hela styrelsen för synpunkter.
5. Årets aktiviteter midsommar Arildsdagen/ansvariga
Midsommar
Gabriella har midsommar under kontroll i enlighet med rapport till
Monica.
Dock saknas två parasoll (inkl. klumpar) - Mats M köper in 2 st. till
Byalaget.
Dragspelare saknas fortfarande.
Arildsdagen
Björn gick igenom checklistan.
Polistillstånd måste kompletteras med uppgifter om tältet.
Nya tältväggar måste köpas in i och med att de blåste sönder förra
året. Björn och Göran gör detta.
Björn Widell sponsrar Arildsdagen med 10 000 kr. Ett STORT tack
för detta!
Bastu-gruppen kommer att presentera sina tankar och progress
under Arildsdagen.

Information skall läggas ut på hemsidan att all försäljning skall ske
med Byalagets godkännande och att hyra för bord kommer att tas ut.
6. Hemsida
arild.se är nu publicerad och även byalagets sida. Mycket elegant och
snyggt gjort! Underliggande föreningar skall på något sätt betala sin
del av kostnaden - Mats återkommer med vilka kostnader som vi har
haft och kommer att få.
7. Ändring av stadgar eller ej
Styrelsen beslutade att skjuta upp extra stämman till hösten då det
finns mer utrymme att arbetat med denna typ av frågor.
8. Övriga frågor
Musikkväll i Arild: Byalaget sponsrar familjen Alin med 5000 kr
för anordnande av en musikkväll.
Mats Mjörnemark bistår med marknadsföring av musikkvällen som
en gåva till byalaget och familjen Alin. Et stort tack för detta!
9. Nästa möte:
5 Juli kl 18:00

