
 

 

 
Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening  tisdagen den 8 
november  2016 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Närvarande: 
Robert Johansson, Lars Lindblad, Lars Niwong, 
Leif Olsson Ann-Britt Strufve,  Lennie Timour § 44 a, Karin Ullström och Lars Reuter som 
ersätter Jan Benke.  
 
Ej närvarande: Jan Benke, Olof Engvall, Ove Johansson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg,  
 
Dagordning: 
§  41  Mötets öppnande: 
          Vice  ordförande Lars Lindblad  hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar  
           mötet öppnat.  
 
§  42 Fastställande av dagordning 
         Den föreslagna dagordningen fastställs. 
                                     
§ 43  Föregående mötesprotokoll 
         Föregående protokoll godkänns. 
 
  § 44 Rapporter: 
        a) Lennie Timour informerar: VKB:s hemsida kommer att uppdateras. Hemsidan får  
           modernare struktur som är lättare att navigera. Vad som ingår i uppdraget  och offerten ,  
          bilaga 1, gås igenom. Diskussioner förs om att VKB på sikt kommer att kunna driva 
          hemsidan själva.Det kommer att finnas support, manualer och instruktioner på hemsidan. 
          Diskussioner förs om att någon av styrelsemedlemmarna, som väljs vid årsmötet 2017, får  
          uppdraget att bli redaktör och ansvara för hemsidan. 
          Varje stiftelse kommer att kunna uppdatera "sin" sida. 
          Fråga har ställts från Hamnstyrelsen som har webbadress viken.se om deras domän ska  
          köpas av VKB och att den ingår i VKB:s hemsida. Kassör i VKB och Hamnstyrelsen 
          samråder om kostnader. Det finns intresse från föreningslivet och Företagarföreningen om 
          en gemensam portal. 
          Beslut i ärendet fattas under § 46  Diskussion förs om kostnaderna. Lennie Timour 
          återkommer under våren 2017. 
       b) Sophiamöllan 
           Robert Johansson informerar: Det har varit det "bästa" året hittills besöksmässigt och  
           ekonomiskt. Smärre reparationer av möllan planeras. Planering och aktiviteter inför 
           julmarknaden 2016-12-04 13:00-17:00  planeras och genomförs som tidigare år. 
           Diskussioner förs om julmarknaden i Viken och Paul Jönska kan anslås på ljustavlan vid  
           den södra infarten. Ann-Britt Strufve kontaktar kommunikationsavdelningen i Höganäs  
           kommun. 
  c) Sjöfartsmuseet 
         Lars Reuter informerar: De återkommer om utställning sommaren 2017.Denna sommar har 
         haft många besökare och bokade visningar. Eriksborg behöver repareas vilket är planerat 



 

 

till våren 2017. Det har uppstått en liten takläcka i museet. 
 d) Stiftelsen Skeppargården 
     Ann-Britt Strufve   informerar:   
     Julmarknad kommer att genomföras som vanligt 2016-12-03 13:00-15:00   
     När det gäller renovering av muren återkommer Ann-Britt när anbudet kommit 
      kaminen, som stått på kyrkvinden, och nu står i Paul Jönska har renoverats till en kostnad av  
      5.000 Sek . Pastoratet står för halva kostnaden 2.500 Sek och VKB står för halva kostnaden. 
      Beslut: VKB beslutar anslå 2.500 Sek för renovering av kaminen. 
    
    d) Från kassören 
       Leif Olsson informerar: Catella Avkastningsfond har sedan årsskiftet 2015/2016 ökat med 
       cirka 12.000 Sek i värde eller 1,29%. Bas solid har ökat med cirka 96.000 Sek eller 4,21%,  
       vilket får anses mycket bra jämfört med andra fonder under motsvarande period. De senaste  
       veckorna har dock en liten nedgång skett mot det årshögsta. 
       T.o.m. 2016-11-07 har 160 medlemmar tecknat sig för elavtal och 165 enbart betalt  
       medlemsavgift.Det är långt kvar till tidigare års siffror cirka 800 respektive 400. Vikenfesten  
       har gett ett överskott på knappt 27.000 Sek 
e) Inkomna skrivelser med mera. Inga skrivelser har inkommit 
f) Vice ordföranden informerar om byavandringen som genomfördes i Viken 2016-09 14  
        Bilaga 2 
                                       
      § 45 Badhytter/Badbryggor 
      a) Bryggor Stenbryggan kommer att tas in den 15 oktober. Stenbryggan föreslås läggas i den 
         15 april 2017. 
         Beslut: Stenbryggan läggs i den 15 april 2017 
    b)  Badhytter. En badhytt är uthyrd i vinter till en kostnad av 500 Sek. 
                   
       § 46 Byaluren/Hemsidan 
               Byaluren utkommer i november. 
               Hemsidan, se § 44,a 
               Beslut: VKB beslutar anta offert E-160017, 35200 Sek 
               Beslut  VKB köper domän av viken.se för samma belopp som Hamnföreningen   
                 köpt den för. 
 
       §47 Kulturkommittén 
              Det finns inget att rapportera 
    §48  VKB-arrangemang 
    a) Förslag till program för årsmötet 2017-03-09. Lars Lindblad förslår att Välinge  
                Innovation  AB bjuds in för att berätta om sin verksamhet. Lars kontaktar Välinge  
                Innovation AB och ställer frågan. 
          b)  Julmarknad 2016-12-04 13:00-17:00 Lars Niwong informerar 15 marknadsstånd  
                planeras till en kostnad av 200 Sek per stånd. Ideella föreningar och skolklasser betalar  
                ingen kostnad. Lars N kontaktar skolan och de ideella föreningarna. Diskussioner förs 
                om var stånden ska stå längs Bygatan. Lars N behöver hjälp med  att hämta och sätta  
                stånden. Lars N ordnar de vägspärrar som behövs 
                Leif Olsson kontaktar polismyndigheten och kollar att de tillstånd som behövs finns. 
                Beslut: VKB står för kostnaden av julgran på Gröna torg 
 
       §49  Övriga frågor 
       1) Lars L  föreslår att  de Vikenkartor som uppdateras och  ska nytryckas skjuts fram 
           eftersom nybyggnation pågår och planeras i Viken. Styrelsemedlemmarna instämmer i  
           förslaget.           
    2) Det finns ett nytt förslag avseende byggnation av " potatisåkern". Lars L bevakar ärendet   



 

 

     istället för Tuve Nilsson och återkommer i ärendet. 
 3) Kyrkorådet ska ha ett möte 27 oktober gällande muren vid kyrkan. Ett anbud ska tas in  
      gällande kostnad för att renovera muren och lag det som är trasigt. Ann-Britt Strufve  
      återkommer i ärendet. 
  
 §50 Mötesplanering 
 
Årsmöte  torsdag 2017-03-09 klockan 19:00 i Hemgården 
Nästa styrelsemöte 2017-02-08 klockan 19:00 Östra magasinet 
 
 
 Karin Ullström                                Lars Lindblad 
Sekreterare                                        Vice Ordförande 
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