
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
Onsdagen den 5 mars 2014  
på Vikens Hemgård 
 

Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs 
Energi informerade om utbyggnaden av fibernätet i Viken. 
De visar bilder om trender, hur det ser ut i omvärlden och  berättar.  Det kommer att finnas 
möjlighet att ställa frågor efter deras genomgång. 
Var i Viken finns fiberstadsnätet  i nuläget,  hur ska utbyggnaden ske och i vilken takt. 
Höganäs Energi ansvarar och genomför utbyggnaden av fiberkabel och Öresundskraft 
ansvarar för tekniken. 
!  I alla nya bostadsområden  som byggs i Viken ansluts husen till fiberstadsnätet. 
!  När gator asfalteras grävs det samtidigt ner fiberkabel och de boende kan ansluta  
! sig till stadsnätet. 
!  Kostnaden för att som enskild ansluta sig till stadsnätet är 19900 Sek inklusive 
utrustning. 
   De boende får själv ombesörja att gräva ner kabel på den egna tomten. 
!  Vid den tidpunkt när Höganäs Energi bygger om vägen/ asfalterar är kostnaden 
rabatterad 
    för den enskilde som kan anslutas sig till priset 16900 Sek inklusive utrustning. 
 
Frågor ställs om: 
!   Hur djupt ska kabeln grävas ner?  Svar: Cirka 40 centimeter djupt. 
!  Support avseende praktiska problem som kan uppstå? Svar: Man ska vända sig i 
första hand  till den leverantör som  man anlitar som i sin tur kontaktar Öresundskraft.  
!  Hur påverkas utbyggnaden på en gata där det finns permanentboende och många  
   sommarstugor och de sommarboende inte har för avsikt att ansluta sig.  Svar: Det går inte    
   att ge något generellt svar. 
 
Anders Rönndal och Ulf Liljefors hänvisar till sina hemsidor där det går att få svar på de 
vanligaste frågorna. 
www.oresundskraft.se      www.hoganasenergi.se 
 
 
 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 Karin Ullström till 
sekreterare. 

 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett antal olika ställen i Viken 
samt annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten vid två 
tillfällen. Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna. 

 
4. Fråga om röstlängd på årsmötet 

Eftersom ingen anmäld fråga som krävde röstning förelåg, var frågan om 
röstlängd ej aktuell.  

 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika  
    vara rösträknare vid ev. votering 

Kjell Cronert och Lars Niwong valdes att jämte ordförande justera årsmötets 
protokoll. 

 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2013 samt ekonomisk rapport. 

Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna beslutades att 
verksamhetsberättelsen ej behövde läsas upp. 

     
  VKB:s ekonomiska rapport för 2013 föredrogs av ordföranden. Rapporten fanns  
                   även tillgänglig för mötesdeltagarna och föranledde ingen diskussion. 
 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet 
och lades till handlingarna. 

 
7. Föredragning av Stiftelsen Sophiamöllans, Stiftelsen Skeppargårdens och 
    Sjöfartsmuseets årsberättelser 

  Stiftelsen Sophiamöllans årsberättelse föredrogs av Stig Elversson. Bilaga  
Stiftelsen Skeppargårdens årsberättelse föredrogs av ordförande Ann-Britt 
Strufve Bilaga 
Vikens Sjöfartsmuseums årsberättelse föredrogs av ordföranden Carl Larsson. 
Bilaga 

 
8. Föredragning av revisorernas berättelser. 
      Tuve Nilsson föredrog revisorernas berättelser gällande såväl VKB som de 
      två stiftelserna, Sophiamöllan och Skeppargården samt Vikens Sjöfartsmuseum.   
 
9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för 2013. 

VKB:s resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2013 
fastställdes och lades till handlingarna. 

 
10. Beslut om ansvarsfrihet för VKB:s styrelse och styrelserna för Sophiamöllan,                 

     Stiftelsen Skeppargården och Sjöfartsmuseet för den tid som revisionen omfattar. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 

11. Fastställande av budget för 2013 
  Ordföranden presenterade balansräkning för 2013. Bilaga 

     Ordföranden presenterade VKB:s budget för 2014 som godkändes och   
                      fastställdes enligt förslag. Bilaga 
                      Ordföranden kommenterade budget 2014 om att företaget ”Partyfabriken”  
                      kommer att arrangera  årets Vikenfest vilket innebär en lägre  
                      kostnad än tidigare år. 

 
12. Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr per hushåll. Årsmötet 
beslutade enligt detta förslag. Det är viktigt att alla att tydligt skriver avsändare 
vid inbetalning till föreningen. 

 
13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter 

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

14.  Val av styrelseledamöter och revisorer 
    Nuvarande styrelse 2013: 
    Tuve Nilsson  Ordförande  vald på ett år till 2014 
    Roger Sandberg Vice ordförande vald till 2015 
                      Karin Ullström Sekreterare  vald till 2015 
      Olof Engvall                       Redaktör  vald till 2015 
    Agnetha Edwardsson Kassör                       vald till 2014 
    Anders Forsgren                 Ledamot                       vald till 2015  
                      Catharina Bodin                 Ledamot                              vald till 2014, flyttat i  
                                                                                                             augusti.      
                      Marianne  Nilsson               Suppleant                          vald till 2014 
                                                                                                               
      Valberedningens förslag till ny styrelse: 
    Tuve Nilsson  ordförande  omval på 1 år till 2015 
    Roger Sandberg ordinarie ledamot vald till 2015 
    Leif Olsson                        ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2016 
   Susanne Herlin Torkeli ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2016 
    Karin Ullström ordinarie ledamot vald till 2015 
    Anders Forsgren ordinarie ledamot vald till 2015 
    Olof Engvall  suppleant  vald till 2015 
    Marianne Nilsson suppleant  vald till 2014  omvald till  
                                                                                                             2015. 
    
 Robert Johansson               Ordf stiftelsen Sophiamöllan  Nyval 
 
    Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 

Revisorer 
Till revisorer på 1 år valdes: 
Daniel Holmberg, ordförande  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Göran Hallin, suppleant  
   

  
15. Val av valberedning 

Kjell Cronert, sammankallande (omval),  
Sven-Åke Hansson omval 

       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga  

Ingen fråga hade ställts.  
 

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

 
18. Övriga frågor  

  Ordförande informerade : 
 

1. Byggnationen av rondell vid Fortet planeras att påbörjas under september  
   2014.Det finns flera förslag till utsmyckning av rondellen. 
2.  En ny återvinningsstation kommer att placeras vid Lars Bengts väg under  
     våren 2014. 
3. VBK  kommer att arrangera en strandstädning under våren mellan påskhelg  
     och valborgshelgen.  
4.  Nästa nummer av Byaluren utkommer i början av maj månad. Det kommer  
     bland annat att innehålla en bilaga om Vikenfesten som äger rum den 25-26  
     juli. I det numret finns också ett inbetalningskort för medlemsavgiften på    
     200  Sek för år 2014. Det gäller för de som inte tecknat elavtalet och därmed      
betalat medlemsavgiften för åren 2014-2016.  
5. Plastflotten som varit placerad vid Vikens havsbad har setts över. Trappan är 
    reparerad. Placeringen vid Fritidens brygga, där den varit placerad hittills, är  
    inte lämplig på grund av att den sliter sig när det stormar. 
6. Badhyttskommitten har förstärkts med Kaj Winquist inför de  

                          renoveringsarbeten av badhytterna som planeras. 
7.  Paula Sallmen har slutat och avtackats med en bok med flygfoto över   
     Kullabygden. Ny Webbmaster är Lennie Timour. 

               8. Ordföranden ber om förslag till talare vid ceremonin vid hamnen på   
                   Nationaldagen.  
               9. Vikenfesten får en ny entreprenör i år, ”Partyfabriken.” De har ett  
                   Wallmanliknande upplägg och där programmet planeras börja redan på fredag  
                   eftermiddag 
              10. Agneta Edvardsson slutar som kassör och avtackas med en bok. 

  
19. Årsmötet avslutas 

 
Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret. 
Ordförande tackade också årsmötesdeltagarna för deras engagemang och 
synpunkter under kvällens diskussioner och förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
 
Karin Ullström  Tuve Nilsson  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare                                                Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
    Kjell Cronert    Lars Niwong 
 
 
 
Bilagor: 

1. VKB:s ekonomiska redovisning för år 2013 
2. VKB:s revisionsberättelse 
3. VKB:s förslag till budget för år 2014 
4. VKB:s verksamhetsberättelse för år 2013 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2013 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2013 inkl. bokslut 
7. Sjöfartsmuseets årsredovisning för år 2013 inkl. bokslut 
 


