
Styrelsemöte nr 2 med Arilds Byalag tisdagen den 17 maj 2022 

Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild 

Närvarande: 

-  Lisa Båtelsson 

-  Eva Gauffin 

- Clas Hellstrand 

- Helena Heuman 

- Johan Lönnquist 

- Marko T Wramén 

- Mats Mjörnemark via mail 

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. Ny styrelseledamot 

Lisa hälsade nye styrelsesuppleanten Marko T Wramén välkommen.  

5. Rapport ekonomi 

Ekonomin ser bra ut.  

Vi har fått bidrag med 30 000 kr för drift av bassängen, kulturbidrag på 8 000 kr samt bidrag för grön 
turism. 

6. Verksamheten  

6.1 Den 28 maj mellan 10:00 och 15:00 städas stranden tillsammans med Hamnföreningen. Eva 
organiserar och Mats marknadsför via Byaläget och Arild.se. Bl a ska sittmöbler i bassängområdet oljas 
in, förrådet städas och parkslide tas bort och samlas i sopsäckar. Kommunen hämtas säckarna någon 
dag senare. Helena Petersson, som ska sälja bröd i Viktors kiosk under högsommaren, städar den 
kiosken. Alla som deltar i strandstädningen bjuds på korv och dricka. 

6.2 Bassängen 

Bassängen städas den 10 juni med start 11.00, vatten släpps på den 11 och bassängen ska vara 
vattenfylld den 15 juni. All utrustning ska trimmas in. Vi behöver köpa en nu robot och ny 
mätutrustning. En robot kostar mellan 48 000 och 62 000 men eftersom bassängen ger intäkter och 
bidrag på cirka 90 000 kr bör vi ha råd till detta. Bassängen ska öppnas kl 08:00 på morgonen och 
stängas på kvällen.  



Det beslöts att vi anställer en ungdom för att sköta morgonrutinerna och hittar ett schema för 
kvällsstängning. 

6.3 Midsommarfirande 

Tillstånd är klart liksom musikanter och lekledare. Clas organiserar uppsättning av stång mm 
tillsammans med Helena, Mats och Eva. 

Speleman och ledare för sång, dans och lek är vidtalade. 

Eva åtar sig att baka tårtor och återkommer om hon behöver hjälp med det. Clas kollar med ICA om vi 
kan få bidrag till godisregn. 

6.4 Arildsdagen den 23 juli 

 Tillstånd från polisen är i princip klart men vi måste ha två olika tillstånd. Puttis åtar sig att sköta 
musiken. Cateringfrågan är olöst. Mats och Johan ansvarar. Eva tar cafeterian och korvkiosken. 

7 Information mm 

7.1 Brödförsäljning 

Helena Petersson kommer att sälja bröd i Viktors kiosk. Brödet tas från Junibageriet i Salthallarna. Om 
Helena ska betala hyra beror på om verksamheten går ihop 

7.2 Ramavtal el 

Befintligt ramavtal för el mellan ett antal byalag löper ut i december och nytt föreslås tecknas för 
perioden 1.1.2023- 31.12.2025. Avtalet är inte bindande på något sätt. Claes Lundgren får fullmakt att 
förhandla för vår räkning. 

7.3 Utfallet av Ukrainakonserten 

Vi har fått in drygt 170 000 kr. I princip hela beloppet skickas till Läkare utan gränser. Höganäs 
kommun, som hade lovat streama konserten, har lämnat bidrag på 15 000 kr som kompensation för 
att så inte skedde. Övriga intäkter består av gåvor och biljettintäkter. 

7.4 Rapport redaktionsgruppen 

Gruppen arbetar på och har nästa möte 12 juni. Marko anmäler att han gärna deltar i arbetet.  

7.5 Rapport IT-gruppen  

Arbetet fungerar bra. Protokoll mm ska läggas ut på nätet. 

8 Utestående punkter 

8.1 Räddningsstationen 

Lisa skriver om räddningsstationens historia till jubileet och för en skylt på huset. Punkten bordläggs i 
övrigt. 

8.2 Arkivering av handlingar 

Söndagen den 22 maj överlämnas Folkvis handlingar till Nostalgigruppen. Till att börja med får 
handlingarna vara kvar i Folkvis hus för att gruppen ska kunna gå igenom handlingarna. 

8.3 Företagspaket 



 Punkten bordläggs 

 8.4 Fototävling 

 Punkten bordläggs 

8.5 Försäkring av kioskerna 

Punkten bordläggs  

8.6 Möteslokal 

 Punkten bordläggs 

8.7 Trafiksituationen 

Kommunen har inte återkommit efter möte i april/maj. Vi räknar med att parkeringsvakter kommer 
att finnas.  

8.8 Grön turism 

 Eva har ansökt om bidrag för ungefär 25 000 kr. Om det beviljas får vi tillbaka 50 %. 

8.9 Ansökan bidrag Socialnämnden 

 Lisa har ansökt om 300 kr per månad 

8.10 Kulturbidrag 

 Ny ansökan kommer att ges in. Merparten av det bidrag vi fått har använts. 

9 Övriga frågor 

Musikdagar kommer att äga rum 27, 29 och 30 juni. Arrangörerna ber om ett bidrag på 5 000 kr samt 
hjälp med att sätta upp och ta ned tält. Bidragsfrågan beviljas och vi ordnar begärd hjälp med tälten. 
   

Claes Ståhle ber om ett exemplar av nostalgigruppens bok som ersättning för att han givit bort sitt 
eget till kulturintendenten. Önskemålet beviljas. Vi behöver kontrollera hur många exemplar som 
återstår. Minst två arkivexemplar måste vi ha.  

10 Nästa möte 

Beslöts att nästa möte ska äga rum tisdagen den 14 juni  kl 18:30 hos Lisa. 


