Styrelsemöte nr 3 den 2 juni 2021
Plats:

Ru en

Närvarande:
-

Lisa Båtelsson
Roger Andersson
Eva Gau n
Clas Hellstrand
Helena Heuman
Johan Lönnquist
Christopher Pe ersson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av förslag ll dagordning
Förslag ll dagordning godkändes.
3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes.
4. Förberedelser städdagen
Eva och Pia är inte klara med lista över vad som ska göras men Eva har en del
funderingar. Beslöts att Eva och Lisa talar om detta i morgon. Eva har skaffat
plockpinnar och sopsäckar. För Parkslide behövs stora sopsäckar, som byalaget får
lämna till destruktion. Byalaget bjuder alla som deltar på korv från Per i Viken +
dryck.
Lisa har köpt två lagerhyllor till förrådet.
5. Arbete med bassängen
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Kommunen arbetar just med installa on av en ny lteranläggning och va net är
påsa . E möte med Miljöinspek onen sker den 17 juni. Lisa beställer klor, koldioxid
och provtagningstable er.

Roger tar med högtryckstvä för rengöring av bassängen och Johan tar med en extra
slang.
Eva och Lisa går igenom formulär för egenkontroller och instruk oner för dri en.
Önskemål om hjärtstartare kom upp. Helena åtog sig a söka bidrag från S
Gripen.
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6. Arildskonstnärernas vänner
Clas informerades om att byalaget önskar mer information om vad som ligger bakom
behovet av bidrag, t ex en budget.
7. Midsommar rande
Gällande coronarestriktioner medför att inget midsommarfirande kan ske.
Midsommarstång kommer dock att resas. Arbetet påbörjas på midsommarafton kl
10:00.
8. Räddningssta onen
Familjen Bengtsson, som köpte Räddningsstationen av Sjöfartsverket 1959, har skänkt
huset till Byalaget. Under senare år har inget arrende erlagts till markägaren. I huset
finns många nät och ryssjor. Huset måste städas.
9. Möte med kommunen om tra k och parkering
Lisa och Johan träffar representanter för kommunen den 3 juni.
10. Bildande av en arbetsgrupp för it-frågor.
Byalaget har kommit överens med Hamnföreningen om att samarbeta i
informationsfrågor. Från Byalagets sida önskar vi kunna publicera och ladda upp
dokument utan hjälp av någon utomstående. I dagsläget betalar vi en konsult varje
gång något ska läggas ut, vilket är kostsamt. En arbetsgrupp bestående av Mats, Lisa,
Christoffer och Roger bildas.
11. Uppföljning av beslut/pågående ak viteter
Renovering av busskuren: Punkten stängs.
Företagspaket: Christo er återkommer snart i saken.
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Kostnadsfördelning för hemsidan: Inga beslut nns protokollförda om hur fördelning
av kostnaderna för hemsidan skulle fördelas mellan intressenterna. Punkten stängs.

Fototävling: Informa on nns i nästa Byaläget, som publiceras i dagarna.
Redak onsgruppen har möte den 12 juni kl 15:00.
Vem som äger grönsakskiosken är alltjämt oklart. Eva åtar sig a kontrollera i
festskri en för 30-årsjubileet om någon informa on nns a hämta där. Lisa åtar sig
a söka informa on. Frågan är också vem som äger Viktors kiosk. Byalaget hyr ut den
sommar d.
Kapellet: Eva har påmint.
Grön turism: Eva ha beställt lådor och kommer a montera dem. Eva har också tagit
fram e förslag ll informa on om vad som gäller för bad i bassängen.
12. Övrigt
Diskuterades om vi behöver en försäkring för badande i bassängen. Försäkring nns
för skador på grund av felhantering.
13. Nästa möte
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Nästa möte äger rum den 22 juni 17:30. Om vädret är tjänligt möts vi i hamnen.

