Styrelsemöte nummer 8, den 10 juni
digitalt möte
Plats: Zoom
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Johan Lönnquist
• Clas Hellstrand
• Mats Mjörnemark
• Björn Widell
• Christopher Pettersson
• Caroline del Corral
Ej närvarande:
• Eva Gauffin

1. Dagordning för dagens möte godkändes
2. Föregående protokoll daterat 200510 godkändes och lades till handlingar.
3. Inför Årsmötet
3.1. Genomgång av material som skall skickas ut.
Följande dokument skall skickas ut till medlemmarna (och som skickades ut till styrelsen
tillsammans med dagordningen för detta möte.
- Arild byalags Årsbpk 2019 (resultat och balansrökning)
- Arild byalags förvaltningsberättelse
- Digitalt årsmöte beskrivning
- Dagordning 201619
- Resultaträkning 2019 och budget 2020
Förvaltningsberättelsen skall uppdateras med ett förtydligande avs donationen till Sjöhästen.
Kallelse och information om det digitala årsmötet sätts upp vara anslagstavlor.
3.2. Förslag till det digitala årsmötets ordförande, sekreterare och justeringsmän
- Ordförande Hanna Werth
- Sekreterare Lisa Båtelsson
- Justeringsmän; Rolf Lundgren och Lena Jansson
3.3. Sammanställning av det digitala årsmötet
Det digitala årsmötet avslutas med ett styrelsemöte (digitalt eller ute i det fria) inklusive valda
ordförande för årsmötet, sekreterare och justeringsmän samt de gamla och nya medlemmarna.
Lisa kallar.
3.4. Medlemsregister - Medlemsregistret upprättat tidigare i år kommer att användas som
kontroll av rösträtt.
4. Planering öppning av bassängen
4.1. Bottensugen och duschen
Bottensugen fungerar

Kommunen skall flytta duschen innan midsommar
4.2. Bassängen fylls med vatten innan processing kommer Lisa och Monica tar detta.
4.3. Instruktioner till hur sköta klor och vattenprov, bottensug samt backspolning.
Monica skriver instruktioner och platstar in, sätts upp i teknikrummet.
4.4.Introduktion till sommarjobbarna samt lista på sysslor utöver det dagliga öppnandet.
Monica och Lisa träffar den första omgången sommarjobbare på måndagen den 15/6.
Christoffer inhandlar 3l träolja, drivmedel till gräsklipparna samt penslar och verktyg att skrapa
bort gammal färg med.
4.5.Schema för sommarjobbare och styrelsemedlemmar
Monica lägger ett förslag - sommarjobbarna jobbar 30 timmar/vecka, vid arbete på helg så skall
de ha en extra ledig dag.
4.6. Kontakt med kommunen ang klorleverans, gastuber och sophantering
Allt under kontroll enligt Monica.
5. Renovering av grönsakskiosken skall finansieras av Folkvis donation
Offerter från ADE byggAB samt Venhagen Bygg AB. Offerter har skickats ut till styrelsen inför mötet,
Styrelsen beslutade att välja ADE Bygg AB för ändamålet då slutpriset var ca 20 000kr lägre.
Förutsättning är att allt arbete sker i enlighet med det regelverk som finns. Kontaktperson för
renoveringen är Claes Lundgren.
6. Musik i Arild och önskan om bidrag
På grund av rådande omständigheter (pandemin och begränsade möjligheter att samla in pengar) så
kan Byalaget ej skänka något i år men vi hoppas på ett bättre år 2021.
7. Medlemsavgift 200:-/person för år 2021 - skall även vara med som förslag till beslut på
årsstämman.
Styrelsen beslutade att ta upp detta som förslag på årsmötet.
8. Fotbollsskolan - information.
Förfrågan har skett till Byalaget om det är ok att starta en fotbollskola i Arild nu i sommar. Byalaget
ställer mycket positiv till förslaget och stödjer det fullt ut!
9. Möte med Nostalgigruppens husgrupp
Lisa och Clas H var på ett gemensamt möte med Husgruppen bestående av Göran Lock, Per
Godtfredsen och Claes Ståhle. Slutledningen av mötet var att Arilds byalag skulle bjuda in kommunen
till en bya-vandring med ansvariga politiker och tjänstemän. Syftet med mötet är att få en dialog
avseende utveckling och utbyggnad av Arild. Kommunen har sedan några år endast en byavandring/år
- dvs tiden då de träffade alla byar årligen är förbi. Monica ringer kommunen (Schölander och/eller von
Post). Det är viktigt att Arilds byalag blir en remissinstans till kommunen avseende frågor som berör
Arild.
10. Övrigt
Bordtennisbordet är levererat - och väntar på att det skall lyftas på plats, något som byggarna på
Blossalyckan har lovat - Sedan några veckor så pågår ingen verksamhet på Blossalyckan och vi vet
inte när byggarna startar upp igen och med den bakgrunden så kommer vi att be Bräcke om hjälp mot
ersättning.
Claes Ståhle har lämnat in en önskan om att vi skall be om donationer till att förstärka Bo Folkvis ond
som skall användas till Arilds bevarande. Då vi redan har bett våra medlemmar att skänka pengar till
verksamheten så anser vi att vi åtminstone delvis har genomfört Claes önskan.
11. Nästa möte blir den 8 juni kl 18.00

