
                   

                   Protokoll fört vid årsmöte i 
              Vikens Kultur- och Byaförening 
              onsdagen den 7 mars 2007 
               på Vikens Hemgård 

 
 
       1   Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning 

      Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
             Dagordningen godkändes. 
 
       2   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

      Tuve Nilsson valdes till årsmötets ordförande och Anita Lindfors till sekreterare. 
 
3   Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett femtontal olika ställen i Viken 
fr o m vecka 7 samt annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten 
den 14 februari samt den 4 mars.  Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var utlyst 
enligt stadgarna. 
 

4   Fråga om röstlängd på årsmötet 
Medlemsförteckningen godkändes som röstunderlag. 
 

 5   Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och 
tillika vara rösträknare vid ev. votering 
Gunvor Lindskog och Lars-Anders Ottosson valdes att jämte ordförande justera 
årsmötets protokoll. 
 

 6   Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2006 samt av ekonomisk rapport 
Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna tog ordförande bara 
upp en av punkterna,  nämligen den rörande den nya betongbryggan vid 
Havsbadsstranden.  Betongbryggan skall nu renoveras efter att ha skadats rejält under 
den första höstkulingen.  Entreprenören PEAB har anlitat ny konsult och ny skicklig 
grävmaskinist och skall återuppbygga bryggan enligt den ursprungliga ritningen. 
VKB har under 2006 betalat halva kostnaden för bryggan och betalar resterande 
summa efter slutbesiktning av bryggan.  PEAB beräknar att reparationsarbetet på 
bryggan skall vara klart före utgången av april 2007. 
VKBs ekonomiska rapport för 2006 var också utdelad till mötesdeltagarna och 
föranledde ingen diskussion.  Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
rapporten godkändes av årsmötet. 
 

 7   Föredragning av Stiftelsen Sophiamöllans, Stiftelsen Skeppargårdens och  
Stiftelsen Sjöfartsmuséets årsberättelser 

            Ordförande för Skeppargården och för  Sjöfartsmuséet samt styrelseledamoten Stig  
            Elversson från Sophiamöllan föredrog sina stiftelsers årsberättelser för årsmötet. 
             

 8   Föredragning av revisorernas berättelser 
Revisor Göran Engfors läste upp revisorernas berättelser gällande såväl VKB som 
de tre stiftelserna, Sophiamöllan, Skeppargården samt Sjöfartsmuséet. 
 



 9   Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse  
för 2006 
VKBs resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2006 fastställdes 
och lades till handlingarna. 
 

10  Beslut om ansvarsfrihet för VKBs styrelse och styrelserna för Sophiamöllan,  
      Skeppargården och Sjöfartsmuséet för den tid som revisionen omfattar 
      Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 
 
11  Fastställande av budget för 2007 

VKBs kassör presenterade budget för 2007 och nämnde några av de större utgifts- 
posterna; slutfinansiering av betongbryggan, 200 000 kr + moms, ommålning av alla 
badhytterna,  ca 50 000 kr, nytt tak på Pål Jönska gårdens lilla lusthus,  40 000 kr. 

      VKBs budget för 2007 fastställdes och godkändes. 
 
12  Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, kr 200 per hushåll.  Årsmötet beslutade 
enligt detta förslag. 
 

13  Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter 
Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes, 1 000 kr till ordförande samt 
500 kr vardera till vice ordförande, sekreterare, kassör och redaktör för Byaluren. 
 

14  Val av styrelseledamöter och revisorer 
Nuvarande styrelse: 
Tuve Nilsson  ordförande  vald till 2007 
Kjell Cronert  ordinarie ledamot vald till 2008 
Birgitta Eklöf  ordinarie ledamot vald till 2008 
Sven-Åke Hansson  ordinarie ledamot vald till 2007 
Anita Lindfors  ordinarie ledamot vald till 2007 
Lars Östholm  ordinarie ledamot vald till 2008 
Charlotte Carlin  suppleant  vald till 2007 
Johan Eriksson  suppleant  vald till 2007 
 

            Avsägelse förelåg från Charlotte Carlin och Johan Eriksson. 
         
            Valberedningens förslag till ny styrelse: 
             Tuve Nilsson  ordförande  omval 1 år 
             Anita Lindfors  ordinarie ledamot omval 1 år 
             Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot omval 2 år 
             Kjell Cronert  ordinarie ledamot valdes 2006 på 2 år 
             Birgitta Eklöf  ordinarie ledamot valdes 2006 på 2 år 
             Lars Östholm  suppleant  valdes 2006 på 2 år                                      
             Marianne Nilsson  ordinarie ledamot nyval 2 år 
             Stig Ewaldson  suppleant  nyval 2 år 
 
             Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 
             Till revisorer på 1 år valdes: 
             Göran Engfors (omval), Jan Jönnert (omval), Gregor Nachmansson (omval) 
 
 
 



15  Val av valberedning 
Jan Witt, sammankallande (omval), Irene Jacobsson (omval), Ingela Rasmusson 
(omval), Lars-Anders Ottosson (omval) 
 

16  Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga 
Ekonomiskt stöd till Öresundsfonden              

            Öresundsfonden har sedan starten 1988 kämpat för ett renare och mer levande   
            Öresund.  Organisationen är en partipolitiskt obunden stiftelse.  Ordförande 
            föreslog att VKB sponsrar Öresundsfonden med 10 kr/medlem och år.  Årsmötet 
            röstade för detta förslag. 
            Minnesmärke över Bamseskaparen Rune Andreasson 
            1997 avsattes pengar av Vikens Företagarförening till ett ”Bamsemoment” i form av  
             en rutschbana ritad av Rune Andreasson.  I samråd med Företagarföreningen  
             försöker VKB nu blåsa liv i detta projekt igen och har fått familjen Andreassons 
             tillåtelse att uppföra tre Bamserutschbanor enligt den ursprungliga ritningen.  Då 
             Höganäs kommun under 2007 planerar att rusta upp alla lekplatser i Viken, pågår 
             förhandlingar med kommunen om kostnadsfördelningen.  VKB och Företagar-       
             föreningen är villiga att skjuta till pengar, men vill gärna att kommunen står som  
             upphandlare eftersom det innebär momsbefrielse.  Styrelsen fick mandat att fort- 
             sätta förhandlingar med kommunen i detta ärende. 
             Ansökan om nya byggrätter för badhytter 
             Kommunen har svarat på VKBs ansökan om en utökning av antalet badhytter i 
             Viken.  Detta kräver en ändring av gällande detaljplan, vilket troligen kommer att ske 
             under första kvartalet 2007.  Frågan om nya byggrätter kommer att hanteras i det 
             sammanhanget. 
             Ordförande berättade att 30 nya badhytter enligt Vikenmodell kommer att tillverkas 
              till årets Helsingborgsfestival.  Efter festivalen kommer VKB sannolikt att  
              erbjudas att köpa dessa badhytter. 
              Elavtal 
              VKBs avtal med Öresundskraft gäller t o m 2007.  Under våren kommer styrelsen att 
              inleda förhandlingar med Öresundskraft angående ett nytt elavtal, vilket sedan        
              förhoppningsvis kan godkännas av VKBs höststämma. 
              Ny festkommitté i Viken 
              En ny festkommitté med ansvar för Valborgsfirandet, firandet av Nationaldagen  
              samt för Vikenfesten har bildats med deltagare från VKB, Vikens Hamnförening, 
              Vikens Företagarförening samt Vikens Båtsällskap. 
              Informationstavlor vid Vikeninfarterna 
              Den nya Vikenkarta som VKB distribuerade till alla hushåll tillsammans med  
              senaste numret av Byaluren skall också i förstorat skick användas på informations- 
              tavlor vid alla infarter till Viken.  Höganäs kommun håller i de praktiska  
              detaljerna kring dessa informationstavlor. 
 

17   Av enskild medlem väckt fråga 
             Ingen fråga fanns under denna punkt. 
 
       18  Övriga frågor 
             Strandvakter 
            Kommunen har de senaste åren anställt ungdomar under sommaren som strandvakter  
            vid kommunens olika badplatser.  I sommar kommer inga strandvakter att anställas.   
            En mötesdeltagare yrkade på att VKB hos kommunen agerar för att det skall finnas  
            strandvakter även i sommar, både med tanke på säkerheten vid badstränderna och på 
            att strandvakterna även har i uppdrag att städa på stränderna.  Årsmötet biföll detta  
            förslag. 



 
           Vädjan till hundägare 
           Många klagomål har framförts till VKB på hundägare som inte plockar upp efter sina 
           hundar.  Problemet verkar ha ökat i byn, varför ordförande vädjade till alla hundägare 
           att bättra sig och att också föra budskapet vidare till ej närvarande hundägare. 
           VKBs ungdomskommitté 
          Ordförande för denna kommitté, Lars Östholm, redogjorde för samarbetet mellan 
           Höganäs kommun, Föräldraföreningen vid Vikenskolan och VKB kring satsningen på 
           ett ungdomscafé i Viken för elever från årskurs 8 - 9 samt årskurs 1 på gymnasiet. 
           Café 9 finns nu fredag- och lördagkvällar mellan kl 21-24 på Café Mezzo på Bygatan. 
           Verksamheten finansieras gemensamt av kommunens Utbildningsnämnd och VKB. 
           och skall utvärderas i juni 2007 av utvecklingsnämndens kvalitetsstrateg. 
           Byaluren 
           Redaktör Kjell Cronert redogjorde för innehållet i nästa nummer av Byaluren som  
           kommer att delas ut till hushållen i Viken i början av maj. 
           Utbyggnad av Vikens hamn 
           Eftersom Hamnföreningens ordförande Gunnar Östin fanns på årsmötet, ombads han  
           att presentera de planer på utbyggnad av hamnen som Hamnföreningen nu arbetar  
           med.  Han berättade att det står 110 personer i kö för en båtplats och att väntetiden idag 
           är  5 – 10 år.  Hamnföreningen vill därför bygga ut hamnen med ytterligare 140 platser 
           men beräknar att det tar några år innan det kan genomföras p gr a allt förarbete som  
           måste göras i form av miljöbeskrivningar, lösning av finansieringsfrågan m m. 
           En livlig diskussion följde med åsikter för och emot en utbyggnad av hamnen och 
           VKBs styrelse fick årsmötets uppdrag att noga följa denna för byn så viktiga fråga 
           och att inhämta sina medlemmars åsikter och framföra dem till Vikens hamnförening. 
 

19 Årsmötet avslutas 
Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret.  Avgående 
styrelsemedlemmarna Charlotte Carlin och Johan Eriksson var inte närvarande och 
kommer därför att avtackas vid ett senare tillfälle. Ordförande tackade också 
årsmötesdeltagarna för deras engagemang och synpunkter under kvällens diskussioner 
och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
Anita Lindfors 
sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Tuve Nilsson           Gunvor Lindskog                Lars-Anders Ottosson 

           ordförande 
 
          Bilagor: 
          1 VKBs ekonomiska redovisning för år 2006 
          2 VKBs revisionsberättelse 
          3 VKBs förslag till budget för år 2007 
          4 VKBs verksamhetsberättelse för år 2006 
          5 Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för 2006 inkl bokslut 
          6 Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för 2006 inkl.bokslut 
          7 Stiftelsen Sjöfartsmuséets årsredovisning för 2006 inkl bokslut 
 
  


