Styrelsemöte nummer 9, den 18 februari 2019
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Mats Mjörnemark
• Björn Widell
• Göran Elsmén
• Marianne Garsten
• Lotten Helgertz
Ej närvarande:
• Caroline del Carrol
• Gabriella Brunlid
1. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den14 januari godkändes.
2. Ekonomisk rapport / bokförare, Mats rapport and medlemsregister
Monica har undersökt möjligheten att köpa bokföringstjänsten. Besked kommer att ges till Monica
under de närmaste dagarna.
Medlemsregister: I samband med att faktura för medlemsavgiften 2019 skickas ut i ”Byaläget” bifogas
ett formulär för att fylla i kontaktuppgifter och medgivande avs hantering av information i enlighet med
GDPR. Detta kommer att skickas ut under vecka 9.
3. Nostalgigruppen, Middleboe utställning
Genom Nostalgi-gruppen har Arilds Byalag fått en förfrågan att stödja en konstutställning (den glömda
konstnärskolonin i Arild) på Mor Cilla under samma helg som Arildsdagen kommer att anordnas.
Styrelsen beslutade att stödja utställningen med 5000 SEK på det att det är öppet för alla och gratis
att beskåda utställningen. Monica kontaktar Nostalgi-gruppen.
4. Bassäng målning, blomlådor, simskola
• Bassängen: Göran kontaktar kommunen avseende behovet att renovera bassängen (”grundmålning”)
med avsikt att detta skall kunna ske innan sommaren. Ett första steg blir en statusbesiktning av
bassängen tillsammans med Höganäs kommun.
• Blomlådor: Möjlighet finns att äska medel till blomlådor från kommunen. Monica gör detta. Styrelsen
beslutade att blomlådor skall finnas vid bassängen.
• Simskola: Höganäs skall få en förfrågan om de vill ta simskolan i sommar. Om inte så går
beställningen till Helsingborg simsällskap som har skött detta med bravur de senaste somrarna.
Önskemål finns att starta simskolan en halvtimme tidigare på dagen för att kunna öppna för
allmänheten lite tidigare efter simskolans avslut på dagen.
5. Kiosk brödförsäljning
Det blir även brödförsäljning sommaren 2019. Hyra för kiosken kommer att vara oförändrad, dvs
1000 SEK.
6. Hemsida/arildshamn.se/Arild.se
arildshamn.se har fortfarande den tråkiga texten kvar på Arild Byalgs sida samt ingen länk till den nya
hemsidan under arild.se. Göran tar upp detta samt vilka fördelar hamnföreningen skulle ha genom att

använda den förberedda sidan för hamnföreningen under arild.se på kommande styrelse-möte i
hamnföreningen. Mats förser Göran med information avs Arild.se.
arild.se kommer att lanseras via ”Byaläget” senast den 1:a mars av Mats.
7. Stadgar
Lisa har gjort en jämförelse av gällande och föreslagna stadgar. Styrelsen beslutade att detta får
bli ett arbete för den nya styrelsen.
8. Städdag
Önskemål finns att ha städdagen gemensamt med hamnen. Göran kollar med hamnföreningen.
Styrelsen beslutade att kosta på flakmopeden en renovering.
9. Kommande aktiviteter; K&S, Valborg och Årsmötet
• Kunskap & Soppa den 21/3, Visor och allsång med Gabriella B och Viktor Bergdahl
• Årsstämma, den 20/4 kl 10.30 på Rusthållargården.
• Valborg 30/4, Anders Rönström välkomnar våren.
• Arildsdagen 20/7. Björn tar fram checklistan och skickar ut den till styrelsen. Björn undersöker även
om det finns möjlighet att ”Backarus” kan spela. Höganäs Energi har frågat om de kan vara del i
Arildsdagen och marknadsföra sina tjänster till nya kunder. Byalaget har sagt nej till detta.
10. Övriga frågor
Förslag till vad Folkvis donation kan användas:
• Renovering av Grönsakskiosken och Viktors kiosk - Göran driver detta.
• En av stigarna till Lockens grund bortanför bassängen behöver underhållas. Ett räcke behöver sättas
upp där det är som brantast
• Trappan ned till Röda hallar behöver också en uppfräschning.
• Ruﬀen renovering efter det att hamnen och de nya toaletterna är byggda.
• Utegym vid bassängen
11. Nästa möte 12 Mars kl 18:00 hos Monica.
Mötet kommer att fokusera på förberedelse av kommande årsstämma; dvs årsbokslut och resultat,
verksamhetsberättelse mm.
Vid pennan :
Lisa Båtelsson, sekreterare

