
  
Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 8 mars 2012  
på Vikens Hemgård 
 

 
 
 
Kvällen inleddes med att Kristina Pålsson, stationschef vid polisen i Höganäs informerade om 
brottsförebyggande åtgärder i kommunen. 
Några av de punkter Kristina tog upp. 

• Inbrott sker ofta på eftermiddagen - bra med grannsamverkan.  
• Inbrott sker ofta via uterum. 
• Höga häckar och tomter med dålig belysning är mest utsatta. 
• Om man ser att något misstänkt sker ring 11414 tryck 0. 
• Skriv aldrig in på facebook att du är på semester. 
• Det behövs fler nattvandrare i byn – ställ upp!! 
• I Höganäs finns fyra poliser med yttre tjänst samt stationschef. 
• Höganäs, Ängelholm och Båstad samarbetar. Det finns alltid en bil ute dygnet runt. 

 
 
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 Marianne Nilsson 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 torsdagen den 16 februari 
samt lördag söndag 3 och 4 mars. 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 
    Karl-Axel Paulsson och Leif Olsson valdes att jämte ordförande justera  
    årsmötets protokoll. 
 
 
 



6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2011 samt ekonomisk rapport. 
    Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna    
    beslutades att verksamhetsberättelsen ej behövde läsas upp. 
    Vi har haft en ovanligt mild vinter och en regnig sommar och därför har vi haft 
    17 öre lägre elpris i januari 2012 jämfört med 2011. 
 

 VKBs ekonomiska rapport för 2011 föredrogs av Birgitta Eklöf. Rapporten fanns även 
 tillgänglig för mötesdeltagarna och föranledde ingen diskussion. 
 
Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet och 
lades till handlingarna. 

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

 Stiftelsen Sophiamöllans årsberättelse föredrogs av Robert Johansson  
 Stiftelsen Skeppargårdens årsberättelse föredrogs av ordförande Ann-Britt Strufve och   
årsberättelsen för Vikens Sjöfarts museum föredrogs av avgående ordföranden  
Mats Svensson. 

 
8. Föredragning av revisorernas berättelser. 
    Margareta Madlung 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 2011. 
    VKBs resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2011 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 2011. 
 

11. Fastställande av budget för 2012 
VKBs kassör Birgitta Eklöf presenterade budgeten för 2012  

   VKBs budget för 2012  godkändes och fastställdes enligt förslag. 
 
12. Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr per hushåll. Årsmötet beslutade enligt 
   detta förslag. Medlemmar med elavtal har betalat medlemsavgiften för hela tre års perioden  
   tills nästa avtal tecknas. 

 
13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter 

   Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes av mötet, 1000 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 på ett år till 2012 
   Roger Sandberg ordinarie ledamot vald till 2013 
   Birgitta Eklöf ordinarie ledamot vald till 2012 
   Kajsa Palmqvist ordinarie ledamot vald till 2013 
   Marie Rehnstam ordinarie ledamot vald till 2012  
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot vald till 2013 
   Olof Engvall suppleant  vald till 2012 
   Lars Östholm suppleant  vald till 2012 
 

Marie Rehnstam och Kajsa Palmqvist avgick under året och ersattes inte. 
 
  Avsägelse förelåg från Birgitta Eklöf och Lars Östholm. 
 
  Valberedningens förslag till ny styrelse: 
   Tuve Nilsson ordförande  omval på 1 år till 2013 
   Roger Sandberg ordinarie ledamot vald till 2013 
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot vald till 2013 
   Agnetha Edwardson ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2014 
   Catharina Bodin ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2014 
   Petra Edvinsson ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2014 
   Olof Engvall suppleant  omval på 2 år till 2014 
   Johan Marklund suppleant   nyval på 1 år till 2013 
    
   Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 

Revisorer 
Till revisorer på 1 år valdes: 
Willard Möller (omval),  
Margareta Madlung (omval),  
Göran Engfors suppleant (omval). 

  
  Avsägelser 

  Sjöfartsmuseets ordförande Mats Svensson avgår och Bengt Tellström  går in som 
tf.ordförande. Ordinarie ordförandeskap skall vara löst under 1:a kvartalet 2012 enligt 
Valberedningens ordförande Kjell Cronert 

    
VKBs ordförande Tuve Nilsson avtackade Mats Svensson för väl utfört arbete och gott 
samarbete samt överräckte en gåva. 

 
Orförande  Tuve Nilsson avtackade även Birgitta Eklöf  efter 9 år som ekonomiansvarig och 
Lars Östholm (ej närvarande) för väl utfört arbete i VKBs styrelse samt överräckte en gåva. 

  
15. Val av valberedning 

Kjell Cronert, sammankallande (omval),  
Irene Jacobsson(omval),  
Ingela Rasmusson (omval), 

       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga  

Inga frågor till årsmötet fanns under denna punkt.  



 
17. Av enskild medlem väckt fråga. 

Ingen fråga hade inkommit.  
 

18. Övriga frågor  
 
Ordförande informerade. 
 
Café Ida 

Möten hålls sista måndagen i månaden. 
Måndag 26 mars kl.14 står VKB för värdskapet, och Ronny Svensson, klarinettist, tar med 
tre musiker samt en sångerska och underhåller. Alla är hjärtligt välkomna. 
 
Möte med planavdelningen ang. nya badhytter 

Tuve Nilsson och Göran Hallin har varit på möte med planavdelningen Höganäs kommun 
för att diskutera om möjlighet finns att bygga ytterligare badhytter.  
 

   Det kunde även bli svårt att få bygga upp de badhytter som stormen tog. 
Ett negativt svar erhölls alltså. 
 
Idag finns det 25 stycken badhytter och 58 familjer står i kö för en badhytt. 
 
På plan från 1988 beskrivs inom vilket område badhytter får finnas. Denna plan gäller och 
om ev. förändrigar skall göras måste en ny detaljplan upprättas.  
Ny detaljplan bedöms kosta 125 000 sek. 
 
Årsmötet gav Tuve Nilsson och Göran Hallin stöd för att arbeta vidare med badhyttsfrågan. 
 
 
Vad händer med Heden vid stranden? 

Tuve har varit i kontakt med Magnus Svederberg på kommunen angående upprensning från 
Fritidens brygga och fram till Stenbryggan. 
 
Göran Hallin har lagt in i avtalet för hyra av badhytt att man skall städa i närområdet runt 
badhytterna. 
 
Vad sker med södra rondellen, när skall den ställas iordning? 

Orförande har varit i kontakt med kommunen ett antal gånger. Man hänvisar till ett 
konsultförslag. Denna konsult har ännu ej påbörjat sitt arbete. 
 

   Badbryggans vänner 

  Thomas Andersson beskrev bakgrunden till hur badbryggan kom till samt kostnader och allt 
arbete som lagts ner av 6 stycken eldsjälar. Han beskrev även de skador som även denna 
brygga fått under adventstormen. 

   Thomas var mycket besviken på det bemötande han erhållit från Byaföreningen beträffande 
   uteblivet ekonomiskt stöd.  
 

 Valborgsmässoafton. 

 Vikens nya präst Stina Hagman kommer att hålla vårtalet. 
 

Sveriges nationaldag,   

   Kerstin Thurdin kommer att hålla talet på nationaldagen den 6:e juni. 



 
 
Vikenfesten 3-4 augusti. 

Budgeten för Viken festen är i det närmaste i balans.    
I samband med Vikenfesten kommer WBS att vara värd för Svenska Mästerskapen i C-55. 
 
 
Oltins kulturstiftelse. 

 
Stig Evaldsson beskrev samlingarna i Oltins kulturstiftelse  som idag finns samlade i fru 
Oltins hus. Stiftelsen önskar en lokal i Viken där man kan samla allt material. Kommunen har 
kopplats in, men man har inte fått någon respons. Lokalen behöver vara minst 15 m². 
 

Vikens tennisklubb 

Olof Engvall informerade om att Vikens Tennisklubb firar 60-års jubileum i år. Man kommer 
att ha en mycket aktiv säsong som kommer att  krönas med en bankett i augusti. 
Byaluren 

Olof Engvall, chefredaktör för Byaluren, meddelade att nästa nummer kommer att innehålla 
hela 32 sidor och utkommer 8 maj. 
 

 

Vikens framtidsgrupp. 

 
Kjell Cronert beskrev vilka frågor Vikens framtidsgrupp arbetar med. Arbetet bedrivs 
gränsöverskridande.  
 
 

• Gruppen har genomfört djupundersökningar bland föräldrar, där det bl.a framkommit 
önskemål om förbättrad lekplats vid hamnen samt önskemål om en samlingspunkt där  
man kan träffas föräldrar och barn. 

  
• Man arbetar även med Hemgårdens framtid. 

 Hemgården ägs i princip av Svenska kyrkan, Lottakåren och Röda korset gemensamt. 
 Att bilda en stiftelse har diskuterats.  
 Idéer finns även att byta möbler och måla om lokalerna och få fram det ursprungliga 
 utseendet från 50-talet.  
 

• Att försköna genomfarten av gamla 111:an genom Viken. 
   med träalléer och rondeller finns även på gruppens agenda. 
 
Alla är välkomna med idéer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
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. 

 
 
 
Marianne Nilsson    
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tuve Nilsson      Karl-Axel Paulsson                      Leif Olsson 
Ordförande 
 
 
 
Bilagor: 

1. VKBs ekonomiska redovisning för år 2011 
2. VKBs revisionsberättelse 
3. VKBs förslag till budget för år 2012 
4. VKBs verksamhetsberättelse för år 2011 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2011 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2011 inkl. bokslut 
7. Sjöfartsmuséets årsredovisning för år 2011 inkl. bokslut 
8. Valberedningens förslag 


