Styrelsemöte nr 8 med Arilds Byalag onsdagen den 9 februari 2022
Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild
Närvarande:
- Lisa Båtelsson
- Roger Andersson
- Clas Hellstrand
- Helena Heuman
- Mats Mjörnemark
- Christoffer Petersson

1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av förslag till dagordning
Förslag till dagordning godkändes efter tillägg av punkter under Övrigt.
3. Genomgång med valberedningen
Styrelsen gick igenom förslag på val av styrelse och revisorer med valberedningens Göran
Elsmén och Monica Oldsberg.
4. Bastugruppen
Monica Oldsberg redovisade Bastugrupens funderingar och lovade en rapport till
verksamhetsberättelsen.
5. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes.
6. Rapport ekonomi
Ekonomin ser mycket bättre ut än förra årets. Vi väntar dock på en del fakturor. I dagsläget
har vi 214 betalande medlemmar. Mats formulerar påminnelser.
7. Verksamhetsåret 2022
7.1 och 7.2

Strandstädning och städdag

Byalaget åtar sig strandstädning på sträckan Nabbahuset till Arilds källa som en del i
städdagen. Vi får 1 600 kr i bidrag från kommunen, som också håller med säckar.
Christoffer hämtar säckar och Eva organiserar städandet.

7.3

Valborgsfirande

Clas söker tillstånd från polisen och ber Per Nyrén att vara talare. Mats fixar högtalare. Lisa
kontaktar Monica om körsång.
7.4

Midsommarfirande

Clas söker tillstånd från polisen.
En grupp under ledning av Clas organiserar uppsättning av stång och ordnar med speleman
och lekledare. Helena, Mats och Eva ingår i gruppen. Styrelsen gav klartecken till att ge
speleman och lekledare ersättning.
7.5

Arildsdagen

Clas söker tillstånd hos polisen.
Mats ansvar för organisationen av loppisen och Eva ansvarar för cafeteriadelen.
7.6

Kunskap och soppa

Bordläggs till hösten.
7.7

Bassängen

Eva och Lisa går ut med ett upprop till föräldrar om hjälp med skötsel av bassängen.
7.8

Kulturbidraget

Vi har fått löfte om ett bidrag på 8 000 kr. Beslöts att använda en del för guidad visning på
Krapperup i anslutning till någon av Tisdagsklubbens vandringar. Kostnad 2 500 kr, högst
15 personer.
8. Förberedelser för årsmötet
Lisa skriver verksamhetsberättelsen. Clas lämnar bokföringsmaterialet till bokföringsbyrån
i nästa vecka. Årsmötet beslöts äga rum den 23 april kl 10:00 förslagsvis på Vingården. Lisa
kontaktar.
9. Remissvar cykelleden
Byalagets bilagda förslag godkändes.
10. Räddningsstationen
Roger återkommer om en dag för städning av räddningsstationen
11. Rapport IT- och hemsidesgruppen
Roger och Mats rapporterade. Hemsidan fungerar mycket bättre och det har dessutom
blivit mycket billigare.
Det beslöts att genomföra en uppgradering av befintligt system och att teckna avtal om
support med företaget One.com för ett pris om 69 kr imånaden.

Alla protokoll läggs in. Tisdagsklubben får en egen flik.
12. Rapport redaktionsgruppen
Nästa möte äger rum den 20 februari. Gruppen har bra koll på vad som ska ingå men det
måste nu också formuleras.
Beslöts att manifestera att Byalaget fyller 50 år på Arildsdagen, t ex genom att sälja tröjor
med logga och text om de 50 åren.
13. Clas har kollat möjliga lokaler.
Församlingshemmet i Brunnby kan hyras för 1-20 personer för 900 kr , för 21-40 personer
för 1 200 kr, för 41-60 personer för 1 700 kr och för 61-80 personer för 2 300 kr.
Stationshuset i Mölle kan hyras för 50 kr för högst 50 personer.
14. Arkivering av byalagets och Folkvis handlingar
Mats undersöker om Folklivsarkivet i Lund kan ta hand om Folkvis handlingar.
Byalagets handlingar kan eventuellt arkiveras i den möteslokal kommunen ställt i utsikt att
tillhandhålla, se punkt 15.7 nedan.
15. Utestående punkter och rapporter
15.1

Omtag av arbetet med företagspaket.
Mats och Christoffer önskar omtag.

15.2

Omtag avseende fototävling för årsalmanacka
Mats önskar fortsättning. Det gäller att få in fler bidrag.

15.3

Ansökan om kulturbidrag.
Lisa ser till att ny ansökan kommer in senast 30 oktober.

15.4

Viktors kiosk och grönsakskiosk
Lisa kunde uppvisa ett gåvobrev från Lars Larsson avseende
grönsakskiosken. Byalaget äger kiosken. Christoffer undersöker
möjligheten att försäkra både den, Viktors kiosk och
Räddningsstationen.

15.5

Rapport angående kapellet
Fasaden på kapellet ska göras vid i år eller nästa år och dessutom ska
arborister kontrollera att träden är friska.
Punkten stängs.

15.6

Trädfällningen på Snogalien
Saken är polisanmäld men polisen avser inte att gå vidare.

15.7

Möteslokal i Arildshusen.
Punkten kvarstår.

15.8

Trafiksituationen
Punkten kvarstår

15.9

Godkännande i efterhand avseende flakmoppen
Priset 10 000 kr ansågs mer än godkänt. Punkten stängs

16

Övriga frågor

16.1

Höganäs glass önskar hyra en kiosk.
Beslöts att tacka nej. Grönsakskiosken saknar vatten.

16.2

Miljöpartiets fråga om vilka frågor vi vill driva
Beslöts ta upp detta på årsmötet.

16.3

Christoffer föreslog att vi undersöker om någon har intresse av att
öppna en gårdsbutik för att sälja grönsaker sommartid i den gamla
grönsakskiosken. Christoffer kontaktar Eleshult i saken.

16.4

Quis avseende detaljer på fastigheter i Arild
Endast två har lämnat in svar före 31 januari. Pris till dessa om svaren är
rätta.
Beslöts att starta en ny tävling till sommaren.

17. Nästa möte
Beslöts att nästa möte ska äga rum tisdagen den 15 mars kl 18:30 hos Lisa.

