
Styrelsemöte nr 1, den 23 juli 2020 
 
 
Plats: Lisa Båtelssons hem 
 
Närvarande: 
 

- Lisa Båtelsson 
- Eva Gauffin 
- Pia Hansson 
- Clas Hellstrand 
- Helena Heuman 
- Johan Lönnquist 
- Mats Mjörnemark 
- Christoffer Petersson 

 
Ej närvarande: 
 

- Björn Widell 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 

 
2. Godkännande av protokoll från det digitala årsmötet 

 
Protokollet godkändes. 

   
3. Presentation av styrelsen 

 
Ledamöterna presenterade sig. 

 
4. Val av vise ordförande, sekreterare och kassör 

 
Vice ordförande: Johan Lönnquist 
Sekreterare: Helena Heuman 
Kassör: Clas Hellstrand 

 
5. Firmateckning för Arilds Byalag, 843001-4087 

 
Ordförande och kassör tecknar var för sig upp till 20 000 SEK. 
 
Ordförande och kassör tecknar två i förening för belopp över 20 000 
SEK. 

 
6. Bassängen 

 



Höganäs kommun betalar för fem sommararbetare, som arbetar tre 
veckor var.  
Byalaget svarar för stängning av bassängen, vilket också innefattar att 
starta robotdammsugaren och att avläsa värdet på klor mm. Anton 
Pettersson har för Byalagets räkning skött detta hittills. Beslöts att 
Anton får fortsätta till dess  
bassängen stängs för vintern. Totalt beräknas kostnaden bli ca 4 000 
SEK inkl arbetsgivaravgift. Styrelseledamöterna ansvarar för att 
bassängen öppnas.  
 
Den 13 augusti kommer kommunen och kontrollerar att egenkontroller 
av bassängen genomförts korrekt. 
 
Hyllor bör anskaffas för material i bassängens förråd. Mats ansvarar.  

 
7. Förslag till ökning av intäkter 

 
- Det bruna huset bredvid Viktors kiosk har renoverats och skulle kunna 

användas som utställningslokal och/eller bibliotek. Konstnärer som vill 
nyttja lokalen kan hyra den veckovis och svarar själva för bevakning.  

 
- Årsmötet har beslutat att avgiften för medlemskapet i Byalaget ändras 

till 200 SEK per person (tidigare 200 SEK per familj), vilket bör kunna 
ge ett tillskott. Däröver kan vi be om extra bidrag. Mats producerar 
information om detta att läggas i alla brevlådor. Mats fördelar arbetet 
mellan styrelseledamöterna. Johan ansvarar för att anslag sätt upp.  
 

- Kunskap och soppa bör kunna genomföras i november enligt tidigare 
planering förslagsvis med det program som var planerat till ett tidigare 
tillfälle om bevarande av miljön i Arild.  
 

8. Information om invasiva arter såsom Parkslide 
 

Mats ser till att kommunens information sprids.  
  

9. Övrigt 
 

- Bordtennisbord är beställt och ska sättas upp intill lekplatsen vid 
Blossalyckan. Christoffer och Johan ansvarar och kontaktar Leif i 
Bräcke i saken. 

- Clas informerade om problem med badande hundar intill badplatsen vid 
Lockens grund. Enl kommunalrådet Peter Schölander finns 
bestämmelserna om allmän badplats och hundförbud i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Eftersom det är sommaruppehåll för 
kommunstyrelsens sammanträden kan ärendet först tas upp och 
beslutas i höst. 



- Parkerade bilar är ett problem. Kommunen bör inbjudas till en 
byavandring för att se vad som bör göras. 

 
10. Nästa möte 

 
Den 17 augusti kl 18:00 hos Lisa 

 
 

  
 
 
 


