
Styrelsemöte nummer 7, den 13 maj 
digitalt möte 

Plats: Sjöhem 

Närvarande :  
• Monica Oldsberg 
• Lisa Båtelsson 
• Johan Lönnquist 
• Clas Hellstrand 
• Mats Mjörnemark 
• Björn Widell 
• Eva Gauffin 
• Christopher Pettersson 
• Caroline del Corral 

1. Dagordning för dagens möte godkändes samt att föregående protokoll daterat 200210 godkändes 
och lades till handlingar. 

2. Årsstämma 
• Monica O berättade om Mölle byalags digitala årsmöte.  

Mötet beslutade att Arild Byalag skall göra detsamma. Motioner till stämman får vi ta vid 
ett senare tillfälle då vi kan ha ett fysiskt möte. 
Stämman skall öppnas den 19 juni och hållas öppen till och med den 7 juli för 
medlemmarnas möjlighet till att svara och godkänna via mail till byalaget. 
Ansvariga för genomförandet blir arbetsgruppen bestående av Monica, Lisa, Mats och 
Eva. 
Budgeten som skall presenteras skall vara ”Corona-anpassad”, dvs att Byalaget inte 
arrangerar några event under året.  

• Bokslutet - Alla i styrelsen skall gå igenom bokslutet och återkomma till Caroline, Monica eller 
Lisa med synpunkter och kommentarer. Bokslutet är just nu för granskning av byalagets 
revisorer. 

• Förvaltningsberättelsen putsas språkligt av Mats och skall sedan skickas ut till styrelsen för 
synpunkter i god tid innan stämman. 

• Valberedningens förslag. Förslag till suppleanter skall kompletteras med en person samt att en 
revisorsuppleant skall utses. Lisa tar detta med valberedningen. 

3. Städdag 30 maj. 
    Mats komponerar en lista med de städaktiviteter som skall göras samt ”annonserar” aktiviteten på 
våra sociala medier. Vi träffas kl 10.00 på hamnplanen den 30/5. Monica och Lisa går ett varv för att 
inventera behovet av städning och upprustning/uppfräschning och lämnar detta till Mats. 
Monica kommer att ordna förning till alla städare. 
Clas hämtar plockningar från kommunen. Fyllda sopsäckar kommer att hämtas av kommunen. 

4. Corona & Folkhälsomyndighetens rekomendationer 
• Midsommarfirandet med dans och lekar runt midsommarstången ställs in. Midsommarstången 

kommer att kläs på förmiddagen precis som alla andra år. Information om detta läggs ut på 
våra sociala medier. 

• Arildsdagen ställs in. 



Båda eventen samlar mycket folk och det är trångt (och gemytligt) såväl runt midsommarstången, 
loppisborden, middagen som på dansbanan - dvs långt från den sociala distansering som det förväntas 
att vi skall upprätthålla. 

5. Bassängen, möte med kommunen om duschen och behov av trappa. 
Monica och Lisa har i måndags kl 0730 träffat Prenad som har i uppdrag av Höganäs kommun att se 
över dusch och behovet av avrinning av duschvattnet (som idag rinner rakt ut på skåneleden nedanför 
bassängen. Duschen kommer att flyttas och rör kommer att läggas under mark för avrinning ut på 
stenstranden. Preand skall komma med ett kostnadsförslag till kommunen för ett godkännande innan 
start. 
Monica har regelbunden kontakt med kommunen avseende sommarjobbare och öppning av 
bassängen. 

6. Bordtennisbordet 
Bordet är levererat och skall lyftas på plats så snart byggaren på Blossalyckan har en kran på plats. 

7. Hundar på Lockens grund. 
Monica har haft en dialog med kontaktpersonen på kommunen och lämnar över till Clas för fortsatt 
dialog. 

8. ”Byggen i Arild” mail till Byalaget. 
Styrelsen är enig i att denna fråga skall drivas av byalaget. Det finns kompetens i Nostalgigruppen för 
denna typ av frågor och Clas anordnar ett möte med dessa för att diskutera hur vi kan gå vidare. 

9. Övriga frågor 
• Monica föreslog att vi skall ta upp frågan om medlemsavgift på den planerade stämman; och att vi 

skall förändra avgiften så att avgiften är 200 kr för singelhushåll och 300 kr för familjemedlemskap. 
• Clas Ståhle har inkommit med ett förslag till vädjan om donationer till Folkvis ”fond” för bevarandet av 

vårt vackra Arild. 
•
10. Nästa möte blir den 10/6 kl 18.00 och även detta digitalt med stöd av Zoom. 


