
Protokoll fört vid årsmöte i
Vikens Kultur- och Byaförening
torsdagen den 6 mars 2008
på Vikens Hemgård

VIKENS KULTUR-och
BYAFÖRENING

1 Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Tuve Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

2. Val av ordiörande och sekreterare för mötet
Tuve Nilsson valdes till årsmötets ordförande och Marianne Nilsson till sekreterare.

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett antal olika ställen i Viken samt
annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten den 9 och 10 februari
samt 1 och 2 mars. Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

4. Fråga om röstlängd
Ingen fråga till röstning varför frågan om röstlängd ej var aktuell.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika
vara rösträknare vid ev. kvotering
Rolf Larsson och Pia Vogelius valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2007 samt ekonomisk rapport.
Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötes deltagarna tog ordförande enbart
upp punkten 12 behandlande utvidgning av Vikens hamn.
Vikens harnnförening har påbörjat ett projekt för utvidgning av hamnen. 22 november hölls
ett möte på Hemgården med Vikens harnnförening, VKB, Wikens båtsellskap och Vikens
Företagarförening som arrangörer. Arkitekt Jörn Pedersens kom med ett förslag som
mottogs mycket positivt. Politiker från kommunen deltog i mötet.
Vid ett informellt styrelsemöte den 6 dec 2007 beslöt VKB att ställa sig bakom JPs
förslag. Föreningarna enades om att JPs förslag skulle föras vidare till Planavdelningen på
kommunen och ligga till grund för en förutsättningslös utredning av hamnen.

På Rolf Ljunggrens uttryckliga önskemål skall till årsmötesprotokollet antecknas att det
föreligger vissa diskrepanser mellan VKBs och Harnnföreningens styrelsemötesprotokoll
beträffande arkitekt Jörn Pedersens förslag aven framtida utbyggnad av Vikens
hamnområde.

Rolf Ljunggrens inlägg föranledde ingen ytterligare diskussion eller ändrat
ställningstagande

VKBs ekonomiska rapport för 2007 var också utdelad till mötesdeltagarna och föranledde
ingen diskussion.

Ordförande redogjorde kort om arvet efter bröderna Malte och Nils Kock.
Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet och
lades till handlingarna.



7.Föredragning av Stiftelsen Sophiamöllans, Stiftelsen Skeppargårdens och
Stiftelsen Sjöfartsmuseets årsberättelser
Ordförande för Sophiamöllan, Sjöfartsmuseet och Skeppargården
föredrog sina stiftelsers årsberättelser för årsmötet.

8. Föredragning av revisorernas berättelser.
Revisorerna Göran Engfors och Jan Jönnert var ej närvarande varför ordförande
Tuve Nilsson föredrog revisorernas berättelser gällande såväl VKB som de två
stiftelserna, Sophiamöllan och Skeppargården samt Sjöfartsmuseet.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse iör 2007.
VKBs resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2007 fastställdes och
lades till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet rör VKBs styrelse och styrelserna iör Sophiamöllan,
Skeppargården och Sjöfartsmuseet rör den tid som revisionen omfattar.
Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

11. Fastställande av budget iör 2008
VKBs ordförande presenterade budgeten för 2008 och informerade något om de större
utgiftsposterna, som konstutsmyckning i hamnen beräknad till 700.000 kr ur Kockska
Donationen.

VKBs budget för 2008 godkändes och fastställdes.

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

13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen
Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes, 1000 kr till ordförande samt
500 kr vardera till vice ordförande, sekreterare, kassör, och redaktör för Byaluren.

ordförande
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

suppleant
suppleant

14.Val av styrelseledamöter och revisorer
Nuvarande styrelse:
Tuve Nilsson

Kjell Cronert
Birgitta Eklöf
Sven-Åke Hansson
Anita Lindfors
Marianne Nilsson

Stig Ewaldson
Lars Östholm

Ingen avsägelse förelåg

vald till 2008
vald till 2008
vald till 2008
vald till 2009
vald till 2008
vald till 2009
vald till 2009
vald till 2008



Valberedningens förslag till ny styrelse

Tuve Nilsson ordförande omval på l år

Kjell Cronert ordinarie ledamot omval på 2 år
Birgitta Eklöf ordinarie ledamot omval på 2 år
Anita Lindfors ordinarie ledamot omval på 2 år
Lars Östholm suppleant omval på 2 år
Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot valdes 2007 på 2 år
Marianne Nilsson ordinarie ledamot valdes 2007 på 2 år
Stig Ewaldson suppleant valdes 2007 på 2 år
Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes.

Stiftelserna

Avsägelse
Sjöfartsmuseet ordförande Brita Malmberg avsade sig ordförandeposten.
Till ny ordförande föreslogs Mats Svensson som godkändes och valdes av årsmötet.

Ordförande TuveNilsson överräckte blommor och gåva till Brita Malmberg.

Stiftelsen Sophiamöllan ingen förändring på ordförandeposten
Stiftelsen Skeppargården ingen förändring på ordförandeposten

Till revisorer på 1 år valdes Göran Engfors suppleant (omval) Willard Möller (nyval),
Margareta Madiung (nyval)

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
Ingen fråga fanns under denna punkt

17. Av enskild medlem väckt fråga.
Ingen fråga hade inkommit

18. Övriga frågor
Stig Ewaldson informerade om Kockska donationen och testamentets utformning. Bröderna
Nils och Malte Kocks önskade att behållningen skall användas för förskönande av byn i
form av rekreationsplats samt utsmyckning, vilken skall innehålla motiv från fiske, lantbruk
och sjöfart. En tävling har utlysts för att få in förslag på förskönande konst.
Tre konstnärer har tillfrågats, nämligen Tomas Nordbäck,
Lone Larssen och Jonas Högström.
Konstverken kommer att ställas ut i Östra Magasinet 13 Aprl, där
alla Vikenbor får möjlighet att studera förslagen samt l~fl sina synpunkter.



Festkommitten

Sven-Åke Hansson informerade om festkommittens arbete.

Viken har en gemensam fest kommitte bestående av Vikens Kultur-och Byaförening,
Vikens Hamnförening, Vikens Företagareförening och Wikens Båtsällskap.
Festkomitten ansvarar för arrangemangen Valborgsmässoafton, Nationaldagen
och Vikenfesten

Valborgn1ässoaj'ton
Man är i princip klara med arrangemanget till Valborg. Jazzin Jacks kommer att stå för
musiken. Ris till valborgs bålet kan läggas ut i princip 4 veckor före Valborg.
Festtält kommer att finnas. Hamnkrogen kommer att servera mat och dryck.

Nationaldagen
Vårtalet kommer i år att hållas av nya kyrkoherden Pernilla Håkansdotter Olsson.

Vikenfesten
Anita Lindfors ansvarar för uthyrning av marknadsstånd. Vill man hyra ett marknadsstånd
skall Anita kontaktas.

Gokartuppvisning kommer det att bli även i år. Hoppeborgar, Jönssons Brass
kommer att spela. Ytterliggare arrangemang såsom prova på segling, optimist jolle regatta,
vattenskidåkning kommer att genomföras.
Sjöräddningen kommer att visa upp sig.
Sponsorer kommer att visa upp båtar i vattnet . Båtar och bilar kommer även att visas upp
på planen.

Under Vikenfesten kommer även Sophiamöllan, Sjöfartsmuseet och Paul Jönska gården
att vara öppna.

Badhytter
Fråga angående kön till badhytter: Göran Hallin, ansvarig för badhytterna informerade om
att 20 badhytter har delats ut 2008.
37 personer står i kö för att fa en badhytt. De som anmäler sig idag får en hytt 2012.

Röda Korset
Önskemål framfördes av Röda korset om att fa in underkläder till

de hemlösas förening. Man far kläder från annat håll, men underkläder saknas. Även finns
önskemål om påslakan. Det går att stoppa de skänkta kläderna i en kasse och lämna till
Röda korset eller på hemgården.



19. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret. Avgående Ordförande i
Sjöfartsmuseet Brita Malmberg avtackades. Ordförande tackade också årsmötesdeltagarna för
deras engagemang och synpunkter under kvällens diskussioner och förklarade årsmötet avslutat.

~t",. ((- 0\...--~L0--~~ I~
Marianne Nilsson
Sekre.terat:

Pia Vogelius
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Bilagor:

1. VKBs ekonomiska redovisning för år 2007
2. VKBs revisionsberättelse

3. VKBs förslag till budget för år 2008
4. VKBs verksamhetsberättelse för år 2007

5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2007 ink!. bokslut
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2007 ink! bokslut
7. Sjöfartsmuseets årsredovisning för år 2007 ink!. bokslut
8. VKBs ställningstagande i hamnfrågan (Formulerat hösten 2007)


