Styrelsemöte nummer 10, den 1 April 2019
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Mats Mjörnemark
• Björn Widell
• Göran Elsmén
• Marianne Garsten
• Lotten Helgertz
• Caroline del Carrol
Ej närvarande:
• Gabriella Brunlid
Mötets dagordning och syfte:
Förberedelser inför kommande årsstämma
Genomgång redovisning Nostalgigruppen.
• Styrelsen beslutade att Nostalgigruppen tar fram en projektredovisning avseende Arildsboken,
stämmer av denna med styrelsen inför årsstämman samt redovisar densamme på stämman.
Monica kontaktar Nostalgi-gruppen.
• Styrelsen beslutade att avvakta med ev. nytryck av Arildsboken tills vi vet hur stor efterfrågan är,
samt att Nostalgigruppen presenterar ett förslag till hur den administrativa processen runt
försäljning skall hanteras.
• Nostalgigruppens fortsatta uppdrag tas av denna nya styrelsen.

Genomgång av Byalagets ekonomi och redovisning.
• Byte av redovisningssystem och ökad komplexitet (omärkta swish-betalningar) har varit en svår och
mödosam övergång. Byalaget beslutade att ta in extern hjälp i form av en redovisningsbyrå för att
kunna ta fram ett årsbokslut för 2018.
• Monica och Caroline har haft arbetsmöten med redovisningsbyrån. Monica och Lisa likaså. Ett
årsbokslut är nu framtaget. Lisa tar fram presentationsmaterial till årsstämman.
• Året har haft en rad extra ordinära kostnader av engångskaraktär som har belastat resultet;
• Gåvan till Skutan (skulle ha balanserats i 2017 års resultat)
• Hemsidan inkl bilder (nu finns det en hemsida som är anpassad till alla typer av devices och
uppdaterad)
• Kostnad för redovisning och årsbokslut
• Inköp nya fönster till kiosken
• Kostnad för Arildsboken.
Möte med kommunen avs bassängen
• Den 1:a april besökte kommunen Arild och inspekterade bassängen och dess behov av förberedelser
inför kommande badbassäng. En renovering av bassängbotten skulle behöva göras samt målning
av bassäng sidorna. Per-Ola Hiller, enhetschef på Höganäs kommun, med kollegor återkommer

efter avstämning med kommunen. Monica, Göran och Lisa var med på inspektionen.
• Sommarens kontaktperson avs skötsel av bassängen heter Jakub Jakoubek som kommer att ansvara
för Mölles och Arilds bassänger..
Övrigt
• Gemensam städdag med hamnföreningen den 25 maj.
• Förslag till hur använda Folkvis donation på bästa sätt:
• renovering av kioskerna (beslutat)
• renovering av flakmoppen (beslutat)
• renovering av trappa ned till Lockens grund
• renovering av trappa ned till Röda Hallar
• renovering av Ruffen
• Utegym.

