Styrelsemöte nr 6 den 22 februari 2021
Plats:

Zoom

Närvarande:
-

Lisa Båtelsson
Eva Gauffin
Clas Hellstrand
Helena Heuman
Pia Hansson
Johan Lönnquist
Mats Mjörnemark
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
Hundförbud på badplatserna: En ändring av den lokala ordningsstadgan
kan genomföras först sedan kommunfullmäktige beslutat och låtit
kungöra beslutet och beslutet därefter godkänts av Länsstyrelsen. Det
är med andra ord en lång process. Positivt är att kopplingstvång nu
gäller för alla hundar och andra sällskapsdjur inom naturreservatet.
Renovering av busskuren: En offertförfrågan har skickats till Venhagens
Bygg.
Företagspaket: Sakens bordläggs.
Modell för kostnadsfördelning: för hemsidan: Förslag till fördelning
mellan Hamnföreningen, Vägföreningen och Byalaget ska läggas fram
för respektive förenings årsstämma.

Namnförslag på vandringsgruppen: Namnet Tisdagsklubben har
klubbats.
Tillstånd för midsommarfirande: Tillstånd fordras även om firande sker i
liten skala. Ansökan om tillstånd bör senareläggas till dess vi vet hur
restriktionerna ser ut framöver.
Vandringskartor: Clas har beställt 300 kartor från IS Kullen med
byalagets logga och text. Pris 40 kr. Vi säljer dem för 70 kr, samma
som IS Kullen tar.
Digital körsång: Gabriella Brunlid och Kerstin Arlock har frågan sedan
december. Mats har en kanal de kan använda. Punkten stängs härmed.
Fototävling: Saken brådskar men måste ändå bordläggas.
Bussturerna: Lisa och Christoffer ska träffa kommunen i frågan nästa
vecka.
Arildshamn.se: Frågan bordläggs eftersom Christoffer inte kunnat
närvara.
Ansökan om ekonomiskt stöd: Frågan bordläggs. Lisa passade på att
nämna att hon ansökt om stöd till blommor.
Festskrift till 50-årsjubileet: Nostalgigruppen är inte beredd ta på sig
ansvaret. Beslöts att bilda en arbetsgrupp bestående av Clas som
sammankallande, Eva, Mats, Lisa och Pia.
Basketmål: Det krävs sannolikt rätt mycket gjutning för att få ett
säkert mål. Saken bordläggs.
5. Ekonomi
Kommunen har betalat överenskommet bidrag till kostnaderna för
bassängen minus kommunens utlägg för klor och koldioxid. Björn
föreslog att byalaget försöker få företagen som levererar kemikalierna
att skänka dem som en sponsring. Mats och Christoffer fick på sin lott
att ta i detta.
Lisa har köpt en licens till Zoom för 2021 för 187 USD.
Bokslutsarbetet pågår. Redovisningsbyrån återkommer nästa vecka
med tidsuppgifter.
Lisa och Clas tar fram förslag till budget för 2021.
6. Planering av årsmötet
Lisa delade ut arbetsuppgifterna enligt följande.

- Bokslut och förvaltningsberättelse - Lisa och Clas
- Budget 2021 – Lisa och Clas
- Kontakt med revisorerna - protokoll för 2020 ska skickas till revisorerna - Lisa
- Kallelse och dagordning årsmöte - Helena
- Instruktioner ”digitalt årsmöte” - Helena
- Information om digitalt årsmöte i Byaläget och arild.se - Mats
- Korrekturläsning av digitalt material - Mats
- Utskick av stämmohandlingar - Mats
- Lägga upp all stämmohandlingar på arild.se - Mats
- Samtliga protokoll skall läggas upp på arild.se - Mats
- Kallelse mm anslås på anslagstavla - Johan

Lisa sammanställer ett tidsschema. Beslöts att flytta det digitala
årsmötet till den 18-25 april.
Valberedningen återkommer med förslag till ersättare för Björn.
7. Övrigt
Information om valborg, städdag, midsommar och Arildsdagen måste
läggas ut på arild.se
Detsamma gäller simskolan när Helsingborgs Simsällskap återkommit
med sin planering.
8. Nästa möte
Måndagen den 8 mars kl 19:00 via ZOOM.

