Styrelsemöte nr 8. den 26 november 2018
Plats:

Sjöhem

Närvarande:

▪

Monica Oldsberg

▪

Lotten Helgertz

▪

Gabriella Brunlid

▪

Mats Mjörnemark

▪

Marianne Garsten

▪

Göran Elsmén

▪

Caroline del Corral

▪

Björn Widell

1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkännes.
2. Ekonomisk rapport
▪

Alltför stort och enormt tidskrävande arbete för byalagets kassör att identifiera och matcha alla
swishade kostnader. Detta måste lösas på ett annat sätt till nästa år. Förslag - ett swishkonto per
större evenemang:
▪

Arildsdagen

▪

Bassäng

▪

Boken

▪

Kultur (inkl byafolkets afton, midsommar etc)

Monica kollar upp till nästa möte – är detta upplägg möjligt, smidigare och till vilken kostnad?
▪

Genomgång av resultatrapport (se bifogad rapport, utskriven 2018-11-26 (1)). Några frågor som
uppkom:
o

Vad beror diff på mellan Arildsdagens intäkt och utgift? Monica kollar.

o

Vad beror diff på mellan Operans inkomst och utgift? Monica kollar med Kickan.

o

Kommentar: Kiosk kostnad uppgår till 22 915 kr och är kostn för fönsterrenovering.

o

Ev kommer ytterligare en faktura på ca 160 000 kr för boktryck (+ moms?). Monica
kollar.

3. Bassängens framtid
Monica informerar om avtalet med Höganäs kommun gällande bassängens framtid och underhåll.
Inga ytterligare frågor.
4. Investeringar vinstpengar/Folkvipengar
Förslag:
o

Gör iordning Grönsakskiosken. Bör isoleras. Göran kontaktar olika entreprenörer
för offert

o

Utegym vid bassängen

o

Nya utemöbler vid/runt bassängen

o

Ruffen (Bo Folkvi-pengar bidrar)

5. Nostalgigruppen, arildsboken
A. Sverker Johansson, Nostalgigruppen, presenterar Försäljningsprognos för Arildsboken,
sammanställning underkonto, samt specificerade kostnader (2014 - aug 2018) för deras möten
(lunch, kaffe, fotokopiering etc). Se bifogade dokument (2).
Sverker lovar att hjälpa byalagets kassör för identifiering och matchning av inbetalningar för böcker.
Beslut: inga swishbetalningar i samband med bokförsäljning under advent
B. Vill Byalaget bidra med 6000 kr för broschyr om Lars Larsson på Höganäs Museum? Beslut: nej.
Byalaget föreslår att man bör diskutera under något kommande möten vad man vill och kan bidra till
framöver.
6. Hemsida/Arilds hamn
Någon menar att Bolle har sagt att han skall ta bort gammal sida och arild.se skall vara ingången till alla
föreningarna här i byn. Mats samtalar med Bolle och Gabriella med Linus.
7. Övriga avtal med kommunen
Ingen ytterligare info denna gång.
8. Kommande aktiviteter
▪

Advent på Mor Cilla:
o

Bokrelease kl 14-15

o

Sång och kaffe kl 15

o

Luciatåg kl 16 (presentkort bio till barnen)

9. Valberedningen
Monica kommer att avgå. Arbete pågår med att hitta förslag på ny ordf. Mikael Hoff intresserad av att
ingå i byalaget?
10. Nästa möte
▪
▪

Julmiddag, förslag 12/1
Möte Byalaget 14/1

Vid pennan
Gabriella Brunlid, tf sekreterare

