Styrelsemöte nr 6 med Arilds Byalag onsdagen den 8 september 2021
Plats: Ruffen
Närvarande:
- Lisa Båtelsson
- Roger Andersson
- Eva Gauffin
- Helena Heuman
- Clas Hellstrand
- Johan Lönnquist
Pia Hansson, Mats Mjörnemark och Christoffer Petersson deltog inte.

1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av förslag till dagordning
Förslag till dagordning godkändes efter tillägg av punkter under Övrigt.
3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes.
4. Rapport ekonomi
Byalaget har fått cirka 33 000 i driftbidrag från kommunen, nästan 72 000 i bassängavgifter
på swish-kontot samt 8 835 från Helsingborgs simsällskap. Ytterligare bassängavgifter kan
finnas på bankgirot.
5. Rapport bassängen
Eva rapporterade. Det har varit mycket arbete. Backspolning måste göras fyra dagar i veckan.
Ungdomarna behöver någon som håller i verksamheten. Inför nästa år kan man fundera på
om vi inte skulle kunna engagera en del föräldrar.
Kommun har hämtat överskott av klor och koldioxid. Tyvärr måste vi beställa ytterligare en
hämtning av koldioxid eftersom kommunen endast hämtar flaskor som är bortkopplade.
Inför nästa säsong bör vi tänka på följande

-

-

Kommunen måste kontaktas om att bassängen måste målas och puts repareras.
Egentligen behövs helt ny lining.
Badstegen är sned och måste repareras.
Roboten är sliten och en ny kostar antagligen cirka 50 000. Frågan är om kommunen är
beredd att betala. Kommunen ska ta alla kostnader över 6 500 men omfattas en ny robot
av det avtalet. Förslag kom upp om att bygga ett robotskjul på bassängområdet för att
slippa släpa på roboten.
Anna i Bräcke vill klippa gräset innanför stängslet. Eva gör upp med Anna och släpper in
henne

6. Badstegen vid badet i Klötet
Kommunen kommer inte att reparera badstegen förrän till nästa säsong. Stegen förstördes i
stormen för några veckor sedan.
7. Ansökan om kulturbidrag
Lisa ordnar all formalia för att ansöka om kulturbidrag för redaktionsgruppens arbete med
festskriftentill 50-årsjubileet. Clas beskriver projektet i ansökan. Beslöts att ansökan om
bidrag också ska omfatta sponsring av musikdagarna. Det bidrag vi kan få för musikdagarna
går oavkortat som sponsring till det ändamålet.
8. Soppkvällar på Mor Cilla
Soppkvällar ordnas under hösten med Pia som ansvarig. Pia lagar soppan som serveras till
självkostnadspris. Första träffen planeras till den 24 oktober. Det vore bra med ett fast
schema, förslagsvis den fjärde söndagen i månaden.
9. Fredagsöl
Eva på Rusthållargården är intresserad av att börja med fredagsöl igen när
Folkhälsomyndighetens restriktioner släppt och kommer att stämma av med den operativa
ledningen på hotellet.
10. Får i Strandhagen
Styrelsen är positiv till får i Strandhagen men önskar att parkbänken nära Räddningsstationen
hålls utanför. Roger kontaktar Daniel Åberg på länsstyrelsen i frågan.
11. Info i Byaläget om allsång
Punkten behandlas under punkt 12.
12. Utestående punkter och rapporter
-

Rapport redaktionsgruppen
Redaktionsgruppen träffas i oktober. Ambitionen är att ha skriften klar till advent 2022
eller helst till jubileet i oktober 2022

-

Rapport IT- och hemsidesgruppen

Konstaterades att vi behöver hitta en efterträdare till Mats. Roger utses till webmaster
men alla ska hjälpa till att skriva och att lägga ut på hemsidan. Till exempel kan Clas
skrivelser om Tisdagsgruppen läggas ut. Ett kalendarium vore positivt.
-

Rapport Grön Turism
Eva meddelade att vi betalat men ännu inte fått det material vi beställt. Kommunen
har godtagit att vi ändå skickar in de fakturor vi betalat och får tillbaka den hälft
kommunen ska stå för.

-

Rapport Kunskap och Soppa
Bordläggs

-

Företagspaket
Bordläggs

-

Fototävling
Bordläggs. Lisa talar med Mats om hur saken ligger till.

-

Städning av räddningsstationen
Bordläggs till vårens städdag.

-

Nya stelepinnar
Pinnarna, som kallas stelor, får gärna ligga till sig. Klykan kallas knabe och inte klöe,
som är något helt annat.

-

Kapellet
Inget har hänt. Eva stöter på.

13. Övriga frågor
-

Godkändes den gåva Clas överlämnat till Per Gothfredsen när Clas tillsammans med
andra arildsbor besökte Helsingör.

-

Kommunen har lovat oss en möteslokal. Lisa talar med Kryztoffer om detta. Ett
alternativ är kyrkans lokaler.

-

Trafikfrågorna måste tas upp med kommunen. Om endast elbilar ska säljas i framtiden
måste laddstolpar sättas upp, vilket inte blir lätt i Arild. Eva har förgäves försökt få
tillstånd till två laddstolpar i hamnen. Johan går vidare med kommunen beträffande
trafik och parkering.

-

Byalagets flakmoppe finns i Höganäs för reparation. Clas kontaktar Göran Elsmén, som
haft kontakten.

-

Avslutningsmiddag för styrelsen planeras till den 26 november på Brunnby Hotell. Eva
kontaktar hotellet.

-

Inför 1:a advent ska ljusslinga och julgran upp. Lisa kontaktar kommunen om gran.

-

Johan hör med bland andra Gabriella Brunlid om musik den 2:a advent på Mor Cilla.
Om det fungerar bjuder vi på kaffe, bullar och glögg samt gåvor till arrangörerna.

14. Nästa möte
Beslutades att nästa möte ska äga rum tisdagen den 9 november kl 18:00 hos Lisa.

Vid protokollet

Helena Heuman

