
Styrelsemöte nr 9 med Arilds Byalag onsdagen den 15 mars 2022 

Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild 

Närvarande: 

-  Lisa Båtelsson 

- Clas Hellstrand 

- Helena Heuman 

- Johan Lönnquist 

- 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. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet godkändes 

4. Rapport ekonomi 

Bokslut är på gång. Av kulturbidraget återstår ca 3 000 kr.  Besöket på Krapperup 
kostade 5 000 kr och endast små frivilliga bidrag lämnades.  

Verksamhetsåret 2022 

5.1 Strandstädning 

Byalaget åtar sig strandstädning på sträckan Nabbahuset till Arilds källa den 28 maj 10-
som en del i städdagen. Kommunen tillhandahåller plockpinnar.  

5.2 Städdag 

Eva Gauffin organiserar. 

5.3 Valborgsfirande 

Firandet startar kl 18:00. Bygdekören och Leif i Bräcke är vidtalade. Sigurd Heuman 
kontaktar Krister Thelin om att ställa upp som talare.  

Clas har sökt tillstånd från polisen för Valborg, midsommarfirande och Arildsdagen 
men ännu ej får svar. 

5.4 Midsommarfirande 

En grupp under ledning av Clas organiserar uppsättning av stång mm. Helena, Mats 
och Eva ingår i gruppen.  



Speleman och ledare för sång, dans och lek är vidtalade 

Clas har sökt tillstånd från polisen för Valborg, midsommarfirande och Arildsdagen 
men ännu ej får svar. 

5.5 Arildsdagen den 23  juli 

Clas har sökt tillstånd från polisen för Valborg, midsommarfirande och Arildsdagen 
men ännu ej får svar. 

Lisa kontaktar Byaläget, Trädgården på Skäret och Sandflygsgården om catering. 
Utöver kostnaden för catering måste medel finnas för hyra av  bord och bänkar, tält, 
clown och musik mm. Johan är beredd ta ansvar för detta och samarbetar med Mats 
om checklista. Christoffer kollar musik. Om möjligt försöker vi får hit sjöräddningen 
den dagen. 

5.6 Bassängen 

Frågan bordläggs tills vidare men möjligheten att anmäla intresse på Arild.se 
undersöks.  

6. Förberedelser till årsmötet 

6.1 Valberedningen har ännu inte återkommit.  

6.2 Verksamhetsberättelsen är på gång men rapport från Bastugruppen saknas. 

6.3  Årsbokslut är på gång. 

6.4 Vingården är bokad 23 april kl 10:00. Efter mötet serveras kaffe och fralla. Anmälan 
krävs. Direkt efter har Hamnföreningen sitt årsmöte. Vingården tar 100 kr per person 
för lokal och förtäring. Kostnaden delas med Hamnföreningen. Kallelse skickas första 
veckan i april.  

7.     Räddningsstationen 

Bordläggs. Ett förslag är att plasta in information om räddningsstationens historia. Lisa 
tar fram fakta, Mats gör layouten och Clas ordnar inplastning.  

8. Rapport IT- och hemsidesgruppen 

Bara positiva rapporter. Programmet för 2022 är inlagt liksom information om 
anmälan till simskola. Undersöks om vi kan lägga en länk till kommunen, som kan lotsa 
till hjälp till Ukraina. 

9. Rapport redaktionsgruppen 

Gruppen möttes i söndags. Arbetet går framåt. Första utkast ska föreligga i juli och 20 
augusti ska det vara klart och gå till tryck 15 oktober. Release 29 0ktober. Mats har 
tagit fram en mall. 

 10. Arkivering  



Frågan om Folklivsarkivet tar hand om Folkvis handlingar bordläggs. Detsamma gäller 
arkivering av Byalagets handlingar.  

11. Utestående punkter och rapporter 

11.1  Arbetet med företagspaket 

Mats har börjat arbetet.  

11.2    Fototävling 

Mats har tagit fram en mall men behöver fler bilder.  

11.3    Ansökan om kulturbidrag 

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

11.4    Viktors kiosk och grönsakskiosken 

Christoffer har haft kontakt med Folksam som kan försäkra bägge byggnaderna genom 
att tillägg till Byalagets ansvarsförsäkring om den finns hos Folksam. Byggnadsvärde 
300 000 kr, årskostnad för försäkring av byggnaderna 3 800 kr.  

11.5    Möteslokal 

 Bordläggs 

11.6    Trafiksituationen 

Möte med kommunen i april. Förra årets synpunkter kvarstår men nu tillkommer 
frågan om vad som ska göras med stubben efter trädet på Stora vägen. 

11.7 Grönsaksförsäljning i grönsakskiosken 

    Lindegården har tackat nej. Nu undersöker Christoffer möjligheten till äggförsäljning. 

11.8      Hela Höganäs på riktigt 

En medborgardialog är planerad till 31.3-2.4, där alla föreningar ska mötas. Beslöts att 
avstå från deltagande. 

12. Övriga frågor 

Claes Ståhle har tagit initiativ till en välgörenhetskonsert för insatser för Ukraina. 
Byalaget kan ställa upp med folk. 

 Grön turism. Eva Gauffin ansöker om nytt bidrag.  

Diskuterades behov av en styrelsepärm. Intresse finns om den blir digital. 

Viktors kiosk behöver renoveras utvändigt. Beslöts att ta med detta på städdagen och 
att be kommunens sommarbarn måla en andra gång. 

13. Nästa möte 

Beslöts att nästa möte ska äga rum tisdagen den 5 april  kl 18:30 hos Lisa. 


