
Styrelsemöte nr 3 med Arilds Byalag tisdagen den 14 juni 2022 

Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild 

Närvarande: 

- Lisa Båtelsson 

- Mats Mjörnemark 

- Clas Hellstrand 

- Helena Heuman 

- Eva Gauffin 

- 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 

 Ekonomin avseende konserten för Ukraina är ännu inte stängd. Några fakturor att
 betala återstår.  

5. Verksamheten 

5.1 Viktors kiosk behöver renoveras och det räcker inte att måla om den.  

 Beslöts att vi köper den tjänsten och försöker få det gjort efter 
sommaren. Arbetet bekostas ur Folkvis donation. Roger och Clas 
Lundgren hjälper till med begäran om offerter. 

Kiosken ska användas under sommaren för brödförsäljning. Brödet tas 
från Salthallarna. Mats lägger ut information. 

5.2 Bassängen  

Ny robot är inköpt liksom invallningskärl för kloren. Kostnad 56 000 kr. 
Ny instruktion krävs. 

 



Ett sommarbarn från förra året har anställts för att arbeta med 
bassängen. Kostnaden beräknas till cirka 7 000 kr. Med tanke på att vi 
fick in omkring 90 000 förra året bör bassängen gå ihop. 

Årskort för bad 500 kr per familj, dvs föräldrar + barn, dagkort 50 kr. 
Swish-skylt måste finnas. Lisa fixar en QR-kod och Johan plastar in. Mats 
fixar extra information om vad som gäller. Informationen sätts upp i 
ombytesbåset. 

5.3 Midsommarfirande 

 Tillstånd är klart liksom spelman och lekledare. Stång och rep för 
dragkamp finns. Eva och Kickan bakar tårtor och ICA skänker godis till 
godisregn. Clas frågar Marianne Garsten och Karin Bagger om de liksom 
tidigare år kan komma i folkdräkt och samla in pengar.  

 Samling 09:30 för de, som deltar i uppsättning av stång mm. 

 5.4 Arildsdagen 

Tillstånd är ännu inte klart men Clas påminner. Puttis vidtalad om 
musik. Eva sköter cafeterian och kontaktar Vikenkorv om grillvagn. 
Sjöräddningen kommer att vidtalas och kommer nog om de har 
möjlighet. Förtäring tas via City Gross. Mats fixar bord, bänkar, externt 
tält, trollkonstnär, ansiktsmålning, fiskdamm mm samt lägger ut 
information om dagen och om loppisen. Grejer till loppisen lämnas i 
Ruffen och Björn Widell ombeds värdera sakerna. 

6. Information mm 

6.1 Gemensamt elavtal  med Kullabygden 

Förhandling om detta pågår. Information kommer i Byaläget 
och på arild.se. 

 6.2 Rapport redaktionsgruppen 

Möte hölls i söndags. Skriften börjar bli konkret. 

6.3 Rapport IT-gruppen 

 It-verksamheten fungerar bra. 

7. Utestående punkter 

7.1 Räddningsstationen – tid, städning och användning 

Bordläggs. 

7.2 Arkivering av våra och Folkvis handlingar 

Ett överlämnande av Folkvis handlingar var inbokat i maj men ställdes 
in. Mats bokar ny tid med Anna.  



 

7.3 Företagspaket 

  Bordläggs. 

 7.4 Fototävling 

Bordläggs. Marko kan säkert bidra med detta. 

7.5 Försäkring av kioskerna 

Länsförsäkringar kan inte åta sig att försäkra. Folksam är nog beredda 
att ta det men behöver information om ålder och värde mm. 
Räddningsstationen uppfördes 1857, Viktors kiosk och grönsakskiosken 
byggdes bägge tidigt 1900-tal. Beslöts att utgå från ett försäkringsvärde 
på 300 000 totalt. 

7.6 Möteslokal 

Bordläggs. 

7.7 Ansökan om grön turism 

Ansökan har givits in.  

7.8 Ansökan bidrag socialnämnden 

Ansökan har beviljats. Vi får högst 500 kr per månad mot kvitto. 

8. Övrigt 

Förslag har inkommit om att sätta upp en skylt, som välkomnar till Arild. Förslaget 
måste diskuteras igenom ordentligt. 

9. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 30 juni 18:30  i Ruffen och ägnas åt Arildsdagen. 


