Styrelsemöte nummer 5, den 12 november 2019
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Johan Lönnquist
• Clas Hellstrand
• Christopher Pettersson
• Caroline del Corral
• Mats Mjörnemark
Ej närvarande:
• Eva Gauffin
• Björn Widell
1. Föregående mötesprotokoll (191014)
Godkännes
Caroline kommer ej ställa upp för omval.
2. Ekonomi
Nästa resultat sker per årsskiftet.
Varulagret (Böcker) behöver justeras.
Boken kommer att säljas på Arild Vingårds julmarknad och på Kunskap och Soppa.
Caroline kommer att ordna ett eget swish-nummer för boken.
3. Nostalgigruppen; rapport möte 5/10
Mötets syfte vara att prata bevarandeplaner för Arild tillsammans med Per Godtfredsen (dansk arkitekt
sommarboende i Arild). Han och Göran Lock kommer gärna till en K&S för att prata bevarande-planer
för Arild. Den här typen av plan kan jämföras med vägföreningens kvalitetsplan som konkretiserar detta.
Monica har kontaktat Nostalgi-gruppen för behovet av fortsatt stöd. Nostalgi-gruppen återkommer om
behov finns.
4. Förslag talare Valborg 2020
Alla mailar Monica förslag till talare senast den 15 december
5. Medlemsregister
Aktuellt medlemsregister skall lämnas till redovisningsbyrån senast den 31 december.
Förslag att lägga lappar i alla brevlådor - Christopher formulerar och printar tillsammans med Mats.
Ta med argument till varför det är bra att vara med i Byalaget.
Samma argument skall vara med i de digitala utskicken.
6. Folkvis donation
- Utegym; vi jobbar på att kommunen hjälper till med detta
- Utepingisbord; Byalaget köper in på det att kommunen bekostar ute-gymmet
- Sjöhästen; Brev från Segelsällskapet Sjöhästen avseende önskemål att få bidrag till inköp av bättre
båtar (optimistjollar). Byalaget skänker 45000 kr (båtarna skall döpas till Folkvi 1,2 och 3, alt Bo i

Arild 1, 2, 3). Skall ske innan årets utgång.
- Grönsakskiosken; Vi ber Claes Lundgren att ta fram ett förfrågansunderlag.
6. Kommande aktiviteter:
2:a adventsfika - Lokal bokad 8/12. Caroline kontaktar Gabriella avseende sång. Lottens att-göra-lista
efterfrågades - Monica ordnar detta.
Kunskap & Soppa 14/11
Ett 20-tal kommer
Kunskap & Soppa 2020
Per & Göran och bevarandeplaner. Den 19/3.
Clas kontaktar Per & Göran
Monica kontaktar Vingården
7. Övriga frågor
Hamnföreningen har utsett två ”hemside-representanter” (Henrik och Linus)
Vem/vilka kan representera Byalaget?
Mats och Lisa tar detta.
Säkra kompetens i styrelsen vid succession. Styrelsen tar fram ett förslag till hur göra en pärm som
kan ges varje ny styrelsemedlem, alt att vi har detta på Arild byalags hemsida med fliken för styrelsen.
Styrelsemiddag: 1:a februari 2020
8. Nästa möte
Ekonomi-möte inför stängning av räkenskaperna 2019 planeras in till slutet av januari 2020.
Nästa styrelsemöte hålls den 10 februari hos Monica.

