
 
 
Styrelsemöte nr 5 den 25 januari 2021 
 
 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: 
 

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

 
 
 

 
1. Mötets öppnande  

 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  

 
2. Godkännande av förslag till dagordning 
 

Förslag till dagordning godkändes. 
’ 

3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte 
 
Protokollet godkändes.  
 

4. Utestående punkter 
 

Clas kontaktar kommunen igen om hundförbud på badplatserna. Lisa 
har påmint Lena Jansson om att busskuren ska renoveras. Tömningen 
av papperskorgen på busstorget har fungerat under vintern. Byalagets 
möte med kommunen planerat till den 23 november blev inställt pga 
pandemisituationen. 

   
5. Ekonomi 

 
Ekonomin för 2020 ser bra ut. Posten medlemsavgifter (222 
medlemmar 2020 jfr med 185 medlemmar 2019) har ökat kraftigt och 
hela 32 550 kr har flutit in i form av gåvor. Bokföringen för året är 
inlämnad.  
 
Arbetet med företagspaket är inte klart. Christoffer och Mats ansvarar 
och rapporterar tagna och planerade steg på nästa styrelsemöte. 



 
Budget för 2021 är samma som för 2020.  
Byalaget har tagit hela utvecklingskostnaden för hemsidan och modell 
för fördelnng mellan de olika föreningarna saknas. Mats tar fram de 
löpande utgifterna för att hålla hemsidan aktuell för att sedan 
tillsammans med Lisa och Christoffer ta fram en modell för 
kostnadsfördelning mellan alla föreningar, som nyttjar siten.  

 
6. Aktiviteter under hösten 

 
I princip alla aktiviteter ställdes in p g a Coronapandemin men en 
vandringsgrupp bildades. Mats och Clas tar fram namnförslag på 
gruppen och styrelsen röstar per capsulam fram en vinnare. 

 
7. Program 2021 

 
Byalaget ansvarar för att ta ned och forsla bort kommunens julgran. 
Claes hämtar med släp kl 12:00 på lördag. Lisa utlyser aktiviteten på 
Facebook så att det blir ett litet event. Då tar vi ljusslingan samtidigt.  
 
Vi ställer in eventuellt valborgsfirande och Arildsdagen. 
 
Städdag genomförs lördagen den 5 juni tillsammans med 
hamnföreningen.  
 
Vi planerar för ett minimalistiskt midsommarfirande. Helena kollar om 
tillstånd krävs. 
 
Betr firande av 2:a advent avvaktar vi hur hösten utvecklas. 
 
Eva tar ansvaret för poolen. Anton Pettersson arbetar gärna med detta. 
Om Anton har åldern inne kan han söka sommarjobb vid bassängen via 
kommunen. Lisa och Helena hjälper Eva med skötsel av poolen vid 
behov. 
 
Vandringsgruppen fortsätter med samling varje tisdag kl 10:00 på 
Porras backe. Mats lägger ut information om det på byalagets hemsida. 
Clas har en gammal vandringskarta, som kanske kan uppdateras. Clas 
kontaktar också IS Kullen om att få tillgång till deras orienteringskartor.  
 
Mats ansvarar för en fototävling och bilder till Arilds almanacka 2022, 
vilket kan bli ett bidrag till Arilds byalags 50-årsjubileum. som vi hoppas 
ska kunna genomföras till 2022.  
 
Kan körsång genomföras digitalt? Frågan lämnas till Arlock och 
Gabriella. Mats informerar dem om att en Youtube kanal finns för detta.  
 
Evenemang som fredagsöl, byafolkets afton och Kunskap och soppa får 
vi avvakta med tills vi kan umgås utan att göra väld på FHMs 
restriktioner. 



 
Byalagets informationskanaler är arild.se, Byaläget och Facebook. Den 
som inte har tillgång till dessa kanaler får be en vän förmedla aktuell 
information.  
  

8. Neddragningen av bussturerna  
 

Det är inte längre möjligt för ungdomar att ta sig till och från skolan 
med buss. Christoffer organiserar en namnlista med protester, som 
sedan kan skickas till kommunalrådet, Skånetrafiken och HD. Ett upprop 
via en facebook-grupp skulle också kunna göras. 
 

9. Datafrågor 
 

www.Arildshamn.se är alltjämt i drift. Frågan är hur vi får bort den. Den 
måste stängas ned eftersom informationen är inaktuell. 
 
Christoffer får tala med  Rolf Lundgren, ordförande i hamnföreningen, 
och sedan skriva till den som ansvarar för Arildshamn.se på uppdrag av 
Rolf och Lisa. 
 
Lisa kollar med Christina om hur de, som vill ha information om läget i 
kommunen, kan få tillgång till det.  

  
10. Ansökan till kommunen om ekonomiskt stöd.  

 
Frågan bordlades. Lisa kollar vilken information som behövs. 

 
11. Årsmöte 

 
Ett digitalt möte genomförs 4-11 april. 
 

12. Byalagets jubileum 2022 
 

Den festskrift, som togs fram till 30-årsjubileet, får tjäna som mall för 
en ny festskrift. Clas hör med Nostalgi-gruppen om de kan ta detta 
uppdrag.  
 

13. Basketkorgmål 
 

Byalaget har fått ett basketkorgmål, som ska sättas upp på lämplig 
plats. Helena fick i uppdrag att kolla plats med kommunen och ta upp 
tillståndsfrågan. 

 
14. Övrigt 
 

Clas erinrade om att byalaget fyller femtio år 2022. 
 
Mats kontaktar Bo Folkvis dotter Anna avseende hur Bos samlingar ska 
hanteras.  



 
Lisa informerar valberedningen om att Björn Widell avgår vid årsmötet. 
 

 
15. Nästa möte 

 
Måndagen den 22 februari kl 19:00 via ZOOM. 
 

 
 

  
 
 
 


