
 
 
Styrelsemöte nr 2, den 17 augusti 2020 
 
 
Plats: Arilds hamn 
 
Närvarande: 
 

- Lisa Båtelsson 
- Eva Gauffin 
- Pia Hansson 
- Clas Hellstrand 
- Helena Heuman 
- Johan Lönnquist 
- Mats Mjörnemark 
- Christoffer Petersson 
- Björn Widell 

 
1. Mötets öppnande  

 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  

 
2. Godkännande av förslag till dagordning 
 

Förslag till dagordning godkändes med tillägg avseende simskolan, 
byalagsvandring och möte med Jonstorps byalag 
’ 

3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte 
 
Protokollet godkändes. 

   
4. Uppsättning av bordtennisbordet 

 
Bordtennisbordet är uppsatt och provspel har skett. Christoffer åtog 
sig att kontakta Stiga om sponsring av racketar och bollar.  

 
5. Bassängen 

 
Kommunen har kontrollerat att egenkontroller av bassängen utförts 
korrekt. Kommunen fann att det saknades skyltar och annan 
information och att alla rutiner borde gås igenom och plastas in.  
 
Styrelsen beslöt att ge igenom vad som bör göras inför nästa års 
öppnande.  
 
Lisa redogjorde för den skadegörelse som skett i bassängen för någon 
vecka sedan.  
 



Bassängen hålls öppen till söndagen den 23 augusti. Eva och Lisa 
öppnar och Eva stänger. Styrelsen samlas på söndag den 23 augusti kl 
10:00 för stängning av bassängen. Lisa kollar med kommunen vad som 
bör göras vid stängningen. 

 
6. Ekonomi  

 
Uppgifter om det ekonomiska läget saknas eftersom underlag till 
redovisningsbyrån ska lämnas först i september. Det är inte heller klart 
med banken, vilket bl a innebär att ordförande och kassör inte kan gå in 
på föreningens konton. 
 
Folkvis donation har använts för inköp av fyra optimistjollar samt 
renovering av grönsakskiosken och Viktors kiosk. 
 
Björn föreslog att byalaget vänder sig till företag för sponsring med lite 
större belopp och avser att bidra med 10 000 kr om faktura skickas till 
hans företag. Christoffer och Mats fick i uppdrag att ta fram ett 
företagspaket och Johan lovade kolla med Ikea. 
 
Eva berättade att intresse finns för att hyra grönsakskiosken för 
konstutställning.  
 
Lisa anmälde att hon lovat hamnföreningen att sätta saker i 
grönsakskiosken medan Ruffen renoveras. 

 
7. Aktiviteter under hösten 

 
Göran Lock och Per Godtfredsen kommer att hålla föredrag om Arild i 
våra hjärtan på vingården den 12 november: Föredraget hålls på 
vingården i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Lisa kontaktar Rusthållargården om fredagsöl. 
 
Mats kontaktar Strand om genomförande av byafolkets afton.  
 
Pia föreslog att soppa serveras hos Mor Cilla en kväll i månaden. 
Lokalen kan hyras för 1000 kr.  
 
 Den 2 advent bör firas på sedvanligt sätt hos Mor Cilla även om vi 
denna gång måste hållas utomhus.  
 
Vidare nämndes NSSUs aktiviteter 

 
8. Spridning av kommunens information om invasiva arter 

 
Information om invasiva arter införs på hemsidan.  
 

9. Uppdatering av arild.se 
 



Mats fick i uppdrag att uppdatera hemsidan i första hand med 
information om nya styrelsen och med att lägga in årsmötesprotokollet. 
På sikt ska foton finnas på alla styrelseledamöter.  

  
10. Problemet med badande hundar 

 
Förbud mot att ta med hundar eller att tillåta hundbad på badplatserna 
är en lokal ordningsföreskrift och kräver beslut av kommunfullmäktige. 
Det är därför inte möjligt att sätt upp någon förbudsskylt avseende 
Lockens grund i år. 

 
11. Parkeringsproblemen 

 
En byalagsvandring  bör genomföras med kommunen för att försöka 
hitta lösningar på parkeringsproblematiken. 
 
Helena ansåg att en infartsparkering bör anläggas. 

 
12. Möte med kommunen om översiktsplan för 2035 

 
Lars Ahlgren redovisade tankar från kommunens sida om framtiden för 
Arild vid möte i förra veckan. Lisa, Eva, Clas, Christoffer och Johan 
deltog. För byalaget gäller nu att arbeta fram en prioriterad lista över 
vad byalaget anser.  
 

13. Övrigt 
 

Helsingborgs simsällskap har bett att få hålla i simskolan också nästa år. 
Byalaget får provision på intäkterna, i år blev det 3 800 kr.  
 
Jonstorps byalag vill bjuda in ordförandena i närbelägna byalag för att 
diskutera gemensamma intressen.  

 
14. Nästa möte 

 
Den 12 oktober hos Lisa 

 
 
 
Arild den 17 augusti 2020 
 
 
Helena Heuman  
Sekrete 

 
  

 
 
 


