
Styrelsemöte nummer 8, den 14 januari 2019 

Plats: Sjöhem 

Närvarande :  

• Monica Oldsberg 
• Caroline del Carrol 
• Gabriella Brunlid 
• Göran Elsmén 
• Marianne Garsten 
• Lotten Helgertz 

Ej närvarande: 

• Lisa Båtelsson 
• Mats Mjörnemark 
• Björn Widell 

1. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från den 26 november godkändes. 

2. Ekonomisk rapport / utskick av medlemsavgift 
• Caroline gick igenom balansrapport och resultatrapport. Föreningens ekonomi är god. 
• Monica har kollat upp att det fungerar att ha olika Swish-konton för olika aktiviteter. Det blir fyra 

konton :  
• Arildsdagen 
• Bassängen 
• Boken 
• Kultur (K & S, Byafolkets Afton, Operaresor med mera) 

• Alltför tidskrävande för Caroline med kassörsarbetet. Kan vi köpa in kassörstjänsten eller finns 
det någon inom Bylaget som är ekonom och kan tänka sig att bli kassör i styrelsen? 

• Utskick gällande betalning av medlemsavgifter ska ske snarast. 
• Monica, Lisa och Marianne upprättar en medlemsförteckning efterhand som folk betalar sina 

avgifter. Där ska helst finnas både mailadresser och fysiska adresser med. 

3. Nostalgigruppen 
Cirka 130 Arildsböcker finns kvar av de 600 vi lät trycka. Ska det tryckas fler? Det är vi i Byalagets 
styrelse som fattar beslut om detta. Vi avvaktar och ser om det finns efterfrågan på fler böcker. 

Hur länge ska 5.000 kronor per år till Nostalgigruppen betalas ut? Gruppen har möte den 19 januari och 
tar då ställning till en eventuell fortsättning av sitt arbete. 

4. Policyfråga angående utskick (till exempel om inbrott) 
Vi beslöt att styrelsen inte ska göra sådana utskick. 

5. Hemsida / arildshamn.se 
Monica hade fått ett förslag från Mats på ett mail till Jan E Eriksson där denne ombedes att ta bort 
oriktiga uppgifter från arildshamn.se. Styrelsen önskade ett mera kort och koncist mail. 

6. Kommande aktiviteter 



• Fredagsöl på Rustis börjar den 25 januari och håller på till den 29 mars. 
• Inget datum är bestämt för K&S men det blir allsång med Gabriella och Viktor. 
• Ska årsstämman flyttas från påskafton till någon annan dag? Inget beslut togs om detta, ingen 

ändring i år. 

7. Valberedningen 
Det behövs fyra nya styrelsemedlemmar och valberedningen har hittills förslag på två personer. 

8. Information avseende bassängavtalet 
Vi har fått ett mycket bra avtal med kommunen när det gäller ansvar för bassängen. Avtalet kommer att 
skickas ut från Göran separat. 

9. Övriga frågor 
Marianne föreslog att vi kan använda en del av ”Folkvipengarna” till att göra om trappan som leder ner 
till bassängen. 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 18 februari. 

Vid pennan : 

Lotten Helgertz, tf sekreterare 


