Styrelsemöte nummer 4, den 14 oktober2019
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Johan Lönnquist
• Clas Hellstrand
• Björn Widell
• Christopher Pettersson
• Gueststar: Göran Elsmén avs punkt 9 i protokollet.
Ej närvarande:
• Mats Mjörnemark
• Eva Gauffin
• Caroline del Corral
1. Föregående mötesprotokoll (190805)
Godkännes
2. Ekonomisk rapport (se bilaga som skickades ut med dagordningen)
Ca 70 tkr plus om hänsyn tas till icke fakturerade kostnader (per aug) för bok, bassäng och
redovisningstjänsten
Balansräkning: Varulager skall justeras avseende sålda böcker
3. Nostalgigruppen; rapport möte 5/10
Minnesanteckningar utskickade:
- Sverker önskar att häckarna tas ned ngt så att man kan se havet från bilen. Styrelsen beslutar att
detta är inte en byalags-fråga.
- Önskemål om en mobil projektor för att kunna göra bättre bildanalyser. Förslag att nostalgi-gruppen
återkommer med kostnadsuppskattning av inköp inkl underhållskostnad. Observera att vid ett ev.
inköp så är det är byalagets egendom som kan användas av alla.
- Kassaskrinet skall återlämnas Clase Ståhle. Clas kontaktar Caroline avs detta.
- Byalaget behöver veta vad Nostalgigruppen plan i år - hur ser behovet ut? Fortfarande 5000 kr?
Monika kontaktar Katharina Engström.
Nu arbetar Nostalgigruppen med arkiverigen av allt material som samlades in vi skpanadet av
Arildsboken. Fem medlemmar i Nostalgi-gruppen gå en arkiveringskurs.
(100 kr/person plus resa)

Vid nästa möte i Nostalgigruppen kommer en dansk arkitekt (boende i Arild) berätta om sina tankar avs
bevaringsplaner av Arild.
4. Medlemsregister
Lisa har sammanställt en lista på de som har betalat in medlemsavgiften 2019. Idag 167 medlemmar
och 10 icke identifierade betalningar.
Christopher tar fram ideer om hur öka antalet medlemmar - enklare betalningar och bättre information
ut till Arildsborna
5. Kunskap & Soppa
Förslag att bjud in Mats Alvesson från Lund - vikten av källkritik till en K&S..
Monica förhör sig om kostnad.
6. Folkvis donation
Styrelsen listade tänkbara områden att använda delar av donationen till.
Grönsakskiosken renovering (beslutad och behöver aktiveras)
Viktors kiosk
Bibliotek i kiosken
Nya bänkar i hamnen? i samarbete med hamnföreningen i så fall. Hur kan hamnen bli mer inbjudande vi frågar arkitekterna.
Bänk/sittplats vid Lockens grund?
Jollar till Sjöhästen?
7. Utegym/Bastugruppen
Monica håller oss informerade
Bastugruppen: Besök av Länsstyrelsen (Kullabergs Natur) och inventering av faunan. Kullabergs natur
gav även goda råd inför bygglovsansökan inskick.
8. Kommande aktiviteter:
- Byalagets afton den 19/10 (idag 38 anmälningar)
- 2:a adventsfika (adventskaffe, Luciatåg och sång av Gabriella) Ansvarsfördelning enligt tidigare
protokoll 190506: ”2:a advent 8/12 - Luciakaffe, luciatåg och ngt mer (t ex Kerstin Arlock

allsång). På Mor Cillas” (Caroline del C, Christopher P och Johan L)”.
9. Nästa verksamhetsår - valberedning
Ordf väljs årsvis och Monica avböjer omval
Följande sitter ett år till
Björn W
Clas H
Johan L
Christopher P
Ny-, omval
Lisa B
Mats M

Caroline del Corral
Ge gärna förslag till valberedningen - Göran
Mer projektarbete med Projektledare utanför styrelsen!
10. Övriga frågor
Kommunen kommer den 18/10 för att titta och tömma bassängsystemet
Björn påminde om att han avsäger sig ansvaret som general för Arildsdagen.
Byalaget ger Claes Lundgren uppdrag att kontakta Daniel Åberg (Kullaberg natur) att förhöra sig om
fortsättningen av röjning.
Kontakta Länsstyrelsen om de vill komma till Vingården för att presentera sina tankar om nya
naturskyddet på Kullaberg.
11. Nästa möte
12 november kl 18.00 hos Monica
Styrelsemiddag: Lördagen den 1 feb. Ta gärna med din käresta/käreste som paying guest.

