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Styrelsemöte på Glarhallavägen 22 
Arild den 1 oktober 2018 

Protokoll Styrelsemöte nr 6 
Närvarande: 
• Lotten Helgertz 
• Monica Oldsberg 
• Caroline del Carrol 
• Marianne Garsten 
• Björn Widell 
• Göran Elsmén 
• Lisa Båtelsson 

Ej närvarande: 
• Gabriella Brunlid 
• Mats Mjörnemark 

1. Föregående mötes protokoll 
Protokoll per 5 aug godkändes. 

2. Ekonomisk rapport 
Caroline har nu tagit över alla kassörs-sysslor och även börjat använda speedledger för bokföring. 

Monica påminner Claes Ståhle om redovisning av Arild-bokens försäljning. 

Byalaget behöver ta fram ett tänk avseende: 
- hur använda Folkvis donation så att det kommer alla Arildsbor till gagn. 
- hur hantera ev vinst i ideell förening för att undvika ev. beskattning av resultatet. 
Styrelsen uppmanas till att ta fram förslag till hur vi kan göra med rapportering på 
nästa styrelsemöte. 

Caroline går igenom och rapporterar på nästa möte vilka transaktioner som har skett avseende 
Nostalgi-gruppen. (Ex har Gyllenstierna Krapperups stiftelsens bidrag kommit in? Bidraget från 
Stiftelsen Kockenhus har inkommit). 

Bastuprojektet är på gång och presenterat för kommunen genom Monica. Det finns ett stort 
intresse både från Arildsbor och kommunen på det att bastun handikapps- anpassas. Ca 30 st har 
redan anmält intresse och är villiga att sponsra med 5000:- (per intressent). 

Överlag är Byalagets ekonomin god. 

3. Länsstyrelsen Kullabergs Natur möte tisdag 2 okt kl 10.00 
Uppföljningsmöte med länsstyrelsen på plats vid Klötet för att gå igenom vad som skall röjas och 
vilka träd som ev. skall plockas ned längs strandlinjen. 
Monica, Lisa och Göran möter upp. 

4. Bassängen - framtid 
Avtalsförhållandet med kommunen är fortfarande oklart vilket försvårar såväl budgetering och 
uppföljning av vilka kostnader som Byalaget resp. kommunen skall ta. Likaså vilken part som har 
underhållsansvaret för bassängen som inför nästa säsong behöver målas om. En långsiktig skötsel 
och underhållsplan behöver tas fram som även inkluderar reningsverk och pumpar. 



Det är Kultur och Fritid på Höganäs Kommun som har bollen. Förslag att Byalaget kontaktar dem 
och även Peter Schölander för att få bollen i spel igen. 

5. Nostalgi-gruppen 
Se noteringar under punkt 2 (Ekonomisk rapport) 

6. Hemsida/vänföreningar 
Ett brev till samtliga i styrelsen för hamnföreningen skall författas avseende önskemål om vilken 
information som skall tas bort på sidan ”arildshamn.se". 

Mats kommer att administrera Vägföreningens information tills dess föreningen går upp i 
kommunen. 

7. Utvärdering  ”starta-eget-projektet ”Maja & Co” allmänt kallad ”Bullkiosken” 
Utvärdering:  
- Dyrt 
- Gott 
- Rent & fint 
- Trevlig personal 
- Populärt 
Önskemål om att samma koncept av bullförsäljning även sker 2019. 
I år har kostnaden för att hyra kiosken varit 1000:-. Den skulle kunna höjas till det dubbla säsong 
2019. 

Viktigt att kioskerna hålls i god vigör då de är en del av Arilds charm - dvs att ett underhåll sker. 
Göran undersöker vilket behov som finns idag avs underhåll av de två kioskerna. 

8. Kommande aktiviteter 
Byalagets afton den 20 oktober på Strand Hotell - Information läggs upp hemsidan och 
nyhetsbrev. Styrelsen poängterade vikten av att Monica är med i rollen som ordförande för 
Byalaget. 

Kunskap & Soppa den 15 November på Arilds vingård 
Denna gång kommer vi få Albanien introducerat som turistattraktion. 

2:a Adventsfika den 9 Dec kl 14.00 
Kaffe och bulle, sång och Luciatåg. 
Styrelsen undersöker om vi kan lägga till några barnaktiviteter. 
Kommer Arildsboken vara klar för försäljning? 
Lotten har lovat att ta ansvaret för denna aktivitet. 

9. Valberedningen 
Monica undersökte läget inför nästa verksamhetsår:  
Marianne och Lotten vill inte ställa upp på omval. 

10. Nästa  ordinarie möte: 

19 nov kl 18.00 hos Monica på villa Sjöhem. 

7 Dec är det styrelsemiddag med respektive. 

http://arildshamn.se

