Styrelsemöte nummer 6, den 10 februari
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Johan Lönnquist
• Clas Hellstrand
• Mats Mjörnemark
• Björn Widell
Ej närvarande:
• Eva Gauffin
• Christopher Pettersson
• Caroline del Corral
Gäster från Brunnby byalag
• Tommy Ingvaldsson Ordf.
• Janne
• Fredrik

1. Brunnby Byalag
Brunnby byalag har fått i uppdrag att kolla möjlighet att samarbeta med Arild alt att gåsamman med
Arild. - Brunnby byalags aktiviteter är bland annat gran-tändningen, lådbilsrally på våren samt soppa
första torsdagen var månad i stallet och så sillafesten som är under påsken.
Syftet med arrangemangen är att träffas och lära känna varandra de som bor i Brunnby.
Medlemsavgiften är 100 kr/person
För- och nackdelar diskuterades med ett sammangående.
Förslag att vi börjar med ett samarbete och känner oss för.
Frågan om intresse för ev sammangående kommer att tas upp på årsstämman.
Respektive förening beskriver sina aktiviteter i ett dokument.
2. Föregående protokoll
Protokollet godkännes.
Avs uppföljning av ”att -göra” enl. protokollet
Talare Valborg - saknas ännu, förslag Per Nyrén - Clas kontaktar honom. Alla ombedes att komma med
förslag.
Medlemsregistret done
Vi har skänkt 45 tkr till Sjöhästen; Bo i Arild är bra namn på båtarna
2:a advent gick bra
K&S 14/11 gick oxå bra
Hamnföreningen har ej kontaktat oss.
Styrelsemiddag genomfördes
3. Ekonomirapport 2019 balans och resultat
Ser bra ut och en välsignelse att ha redovisningsbyrån som hjälper oss med detta.
Uppföljning av inbetalningar och påminnelser kommer att skötas bättre i år.
Använd Folkvis donation för båtarna

Trots flera påminnelser till kommunen har Byalaget ej blivit fakturerade för sommarens klor till
bassängen.
4. Valberedning
Valberedningens svårigheter att hitta en ordförande diskuterades.
Valberedningen har inte noterat att Caroline del Corral avgår vid stämman.
5. Nya kommunala bidrag att söka
• Bidrag för vårstädning - plockepinnar och bidrag 1600 till korvgrillning - detta gör vi inför städningen.
• Blomsterbidarg blommor innan den 17/3 - Monica gör detta
• Nostalgi gruppen vill att vi i byalaget söker föreningsbidrag - vi kan söka för arkivering av material, för
inventering av av klturhistoriskt värdefulla miljöer och typisk Arildarkitektur samt för Kunskap &
Soppa .
Clas tar fram datum för sista ansökan och formulering av vad Nostalgigruppen önskar att Byalaget
söker bidrag för.
6. Rapportering
• Bastugruppen: Brunnby Samfällighet som äger marken (20 ägare) har möte i mars och då skall
frågan upp avgörs
• Utegym - gör en skrivelse till kommunen om utegym och påminn om att vi har lämnat över vår
lekutrustning till förvaltning
• Julbelysning - skriv ett avtal med kommunen
• Klagomål avs hundbad på Lockens grund. För att komma till rätta med detta så måste gränsen
flyttas österut till andra sidan Lockens grund och ett förslag till annan hundbadplats t ex mellan
hamnen och Svensmalen.
7. Bassängen se listan:
• Monica kontaktar Helsingborgs simsällskap
• Mats kontaktar kommunen avs sommarjobb så vill vi gärna ha samma stjärna som i somras.
• Förrådet - gå igenom; görs vid vårstädning
• Kontakt vid kommunen inför uppstart - Monika har en kontakt
8. Datum för vårstädning
Vårt förslag 9/5, Lisa stämmer av med Rolf/Hamnföreningen
9. Lista event 2020
• K&S 19/3 Per Godtfredsen bevarande arkitektur (Info ute senast 27/2 av Mats)
• 18/4 Årsstämma kl 10.00
• 30/4 Valborg
• 19/6 Midsommar och bassängen öppnar
• Simskola press start v 27
• 18/7 Arildsdagen
• ?/9 Musik med Ulf & Åke Nordin
• 16/10 Byafolkets afton
• 12/11 K&S
• 6/12 Andra advent
10. Förberedelse årsmötet
- Utskick Byaläget med info
- Förvaltningsberättelse & Budget (Monica och Lisa)
- Dagordning
- Lokal och fika beställt
11. Övriga frågor
Marianne Garsten: den sista medlemmen i måndagsklubben har avlidit - hedras genom en tyst minut
på nästa K&S. Monica tar detta.
12. Nästa möte
Förberedande möte Monica Lisa och Caroline -16/3, kl 10.00
Styrelsemöte 30/3, kl 18.00

