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      Protokoll fört vid årsmöte i  
                      Vikens Kultur- och Byaförening  
                      torsdagen den 8 mars 2011 
                      på Vikens Hemgård 
 
          Kvällen inleddes med underhållning av Max Carling och medarbetare. 
           
  

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 olika ställen i Viken, på VKBs hemsida  
samt annonserats i Helsingborgs Dagblad.  Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet varit utlyst 

           enligt stadgarna. 
 

4. Fråga om röstlängd 
Eftersom ingen anmäld fråga som krävde röstning förelåg, upprättades ingen röstlängd. 
 

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  
och tillika vara rösträknare vid ev. kvotering 
Eva Hylén och Göran Hallin valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 

6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2010 samt ekonomisk rapport 
Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna beslutades att den 

           ej behövde läsas upp. VKBs ekonomiska rapport för 2010 var också utdelad till 
           årsmötesdeltagarna och föranledde ingen diskussion. 
           Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet och 
           lades  till handlingarna. 
 

7. Föredragning av Stiftelserna Sophiamöllans, Skeppargårdens och Sjöfartsmuséets 
årsberättelser 
De tre stiftelsernas ordförande, Stig Elversson, Ann-Britt Strufve och Mats Svensson  
föredrog sina stiftelsers årsberättelser och passade också på att efterlysa nya frivilligkrafter till 
sina respektive verksamheter, en uppmaning som också kommer att finnas i nästa nummer av 
Byaluren. 
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8. Föredragning av revisorernas berättelser 
Revisor Margareta Madlung föredrog revisorernas berättelser gällande såväl VKB som de tre s
stiftelserna. 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2010 
VKBs  resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2010 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 2010. 

 
11. Fastställande av budget för 2011 

Den av styrelsen  presenterade budgeten för 2011 godkändes och fastställdes enligt förslag. 
 

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

    
13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen 

Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes,  1 000 kr till ordförande samt 500 kr 
vardera till  sekreterare, kassör, redaktör för Byaluren samt festkommitténs  ordförande. 
 

14. Val av styrelseledamöter och revisorer 
Nuvarande styrelse: 
Tuve Nilsson                              ordförande                                   
Kjell Cronert                              ordinarie ledamot                         
Birgitta Eklöf                             ordinarie ledamot 
Sven-Åke Hansson                    ordinarie ledamot 
Anita Lindfors                            ordinarie ledamot 
Marianne Nilsson                      ordinarie ledamot 
Stig Ewaldson                             suppleant 
Lars Östholm                              suppleant 
 
Avsägelse förelåg från Kjell Cronert, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors och 
Stig Ewaldson. 
 
Valberedningens förslag till ny styrelse: 
Tuve Nilsson                              ordförande                               omval på 1 år 
Birgitta Eklöf                             ordinarie ledamot                    vald till 2012     
Marianne Nilsson                      ordinarie ledamot                    omval på 2 år till 2013 

           Kajsa Palmqvist                         ordinarie ledamot                    nyval på 2 år till 2013 
           Marie Rehnstam                         ordinarie ledamot                    nyval på 1 år till 2012 
           Roger Sandberg                          ordinarie ledamot                    nyval på 2 år till 2013  
           Olof Engvall                                suppleant                                  nyval på 1 år till 2012 
           Lars Östholm                               suppleant                                  vald till 2012 
 
         Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 
         Revisorer 
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         Till revisorer på 1 år valdes Willard Möller (omval), Margareta Madlung (omval) samt 
         Göran Engfors suppleant (omval). 
 
         Stiftelserna 
         behåller sina tre nuvarande ordförande;  Stig Elversson, Sophiamöllan, Ann-Britt Strufve, 
         Skeppargården och Mats Svensson, Sjöfartsmuséet. 
 
  15.  Val av valberedning 
         Jan Witt avsade sig omval som sammankallande i valberedningen och föreslogs nyval av 
         Kjell Cronert som sammankallande och omval av Irene Jacobsson och 
         Ingela Rasmusson. 
         Förslagen  godkändes av årsmötet. 
    
   16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga   

 Ingen sådan fråga förelåg. 
 

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

 
18.   Övriga frågor 

Ordförande informerar: 
Det nya elavtalet 
Ca 1 100 hushåll har tecknat sig för det nya elavtalet. 
Den gångna periodens elavtal har varit förmånligt för VKB-abonnenterna p gr a att 
Öresundskraft köpt in el till ett 8 öre lägre pris per kwh till VKB-kunderna jämfört  
med det genomsnittliga rörliga priset.  Precis som tidigare kommer  elpriset att 
läggas ut på VKBs hemsida varje månad. 
Nya postnummer 
Det gamla postnumret 260 40 fick till slut för många abonnenter och har nu delats upp på 
fem nya nummer.  Posten har informerat  alla hushåll om detta.   
Ny badhytt 
En ny badhytt byggs på Vikenskolan av slöjdläraren och elever.  VKB står för material-
kostnaden och skänker även pengar till eleverna till en skolresa. 
Bamsestaty 
Den segdragna frågan om ett minnesmärke över Bamseskaparen Rune Andreasson kan nu 
komma till ett avgörande.  Förhandlingar pågår med familjen Andreasson om en Bamsestaty 
utanför biblioteket i Viken.  Skulptör Jonas Högström är villig att åtaga sig uppdraget att utföra 
en staty i brons och har lämnat ett förslag till VKBs styrelse och familjen Andreasson att  ta 
ställning till. 
Informationstavlor 
Ännu en ”långkörare” håller på att gå i mål.  VKBs nya Vikenkartor har tryckts upp i stor- 
format för att bli informationstavlor vid Vikens infarter.  Än så länge finns de i gatukontorets 
förråd i avvaktan på att tjälen ska gå ur jorden och ska sedan sättas upp vid Vikens hamn, 
infarten vid Prästavägen, infarten från södra rondellen samt vid Jollen. 
Gamla 111an 
Överenskommelse är träffad mellan kommunen och Vägverket.  Den 1 juli i år tar 
 kommunen över ansvaret för denna väg.  Rondeller skall byggas vid trafikljusen vid Prästavägen
och korsningen vid Karlfältsvägen. 
Tavlorna målade av Malte Kock 
Dessa tavlor ligger fortfarande i kartonger på Östra Magasinet.  De är fotograferade och 
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dokumenterade av Stig Ewaldson och skall så småningom förhoppningsvis  
finna sin plats på  väggarna i någon offentlig lokal i Viken. 
 
Frågor från mötesdeltagare: 
Vad gör ungdomskommittén? 
Sven-Åke  Hansson redogjorde för kommitténs arbete.  Ungdomarna har under de senaste 
 årens Vikenfester varit mycket aktiva och har till sin hjälp en mentorsgrupp av vuxna.  
Ungdomarna  har bl a byggt en skateramp vid Vikenskolan och i år har de ordnat ett 
 rekordstort LAN-arrangemang på Vikenskolan och kommer att  presentera ett spännande 
ungdomsprogram under Vikenfesten. 
Finns det planer på att färdigställa ett bymuseum? 
Att Viken ska få ett eget bymuseum är ett önskemål som VKBs styrelse delar med många  
Vikenbor.  Tyvärr har det ännu inte dykt upp någon lämplig lokal för detta ändamål men alla 
intressanta förslag ska givetvis undersökas.  Kanske kan gamla kommunalhuset på Bygatan 

       som idag inhyser en förskola och ägs av kommunen vara en lämplig lokal när inte längre 
       förskolan finns där? 
       Var finns nattvandrarna?   
       En mötesdeltagare beskrev en nattvandring genom byn från söder till norr, då han förskräckts 
       av många spår av nyligen skedd åverkan i form av sönderslagna fönster etc.  Han undrade 
       om nattvandrarna  fortfarande fungerar.    
 
19.  Årsmötet avslutas 
       Ordförande tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret samt mötesdeltagarna 
        för deras synpunkter under mötet. De avgående styrelsemedlemmarna avtackades också. 
 
 
        Anita Lindfors 
        Sekreterare 
 
        Justeras:                    
      Tuve Nilsson                            Eva Hylén                    Göran Hallin 
 
  


