
  
Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 7 mars 2013  
på Vikens Hemgård 
 

 
 
 
Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius 
(portföljförvaltare) från Öresundskraft informerade om el-marknaden och Pool-avtalet för 
VKB. 
Här kommer en kort sammanfattning av vad de presenterade med kommentarer från mötet: 

- Elpool – oftast ej möjligt för privat personer, vanligtvis bara rörligt eller fast, 
bygger på långsiktighet 

- Ingår = Eltermin, prisområdestermin, EUR/SEK, Påslag 2,7öre/kW, ingen 
årsavgift. 

- Faktorer för lågt pris = bra tillgång på vatten, lågkonjunktur, kärnkraft, billig kol, 
utsläppsrätter bra tillgång pga att papperstillverkning gått ner på senare år samt 
stark kronkurs  

- Framtid, ser positivt ut för en ny bindning 2014-2015 – lågt länge  
- Pris exempel under vår avtalstid för en Viken-villa med en årsförbrukning på 20 

MWh var: Fast-pris 11 710 SEK, Viken Pool-el 9 544 SEK samt rörligt 8 292 
SEK. 

- Nytt 3-årsavtal skall gås vidare med, ÖK kommer vidare med info när 
avtalsförslag är klart. 

- Förhandsbesked från årsmötet är att göra en avsiktsförklaring för att gå vidare med 
ÖK (just nu fortfarande bäst) men även kontrollera med andra leverantörer. NV 
Skånes samlade byaföreningar tittar på ett gemensamt avtal  

- Sammanfattning: 1 – God hydrobalans (vattentillgång) 2011, 2 – Lågkonjunktur 
som gett minskad efterfrågan, 3 – Utsläppsrätter har funnits tillgängliga, 4 – 
Kärnkraft först dålig tillgång men bra på slutet, 5 – Stark krona. 

 
 
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 Roger Sandberg till 
sekreterare. 

 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett antal olika ställen i Viken 
samtannonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten. 
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 röst-räknare vid ev. votering 

Sven-Åke Hansson och Bertil Lindfors valdes att jämte ordförande justera 
årsmötets protokoll. 

 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2012 samt ekonomisk rapport. 

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

     
  VKBs ekonomiska rapport för 2012 föredrogs. Rapporten fanns även 
  tillgänglig för mötes-deltagarna 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 Stig Elversson  
Stiftelsen Skeppargårdens årsberättelse föredrogs av ordförande Ann-Britt 
Strufve 
Vikens Sjöfarts-museums årsberättelse föredrogs av ordföranden Carl Larsson. 

 
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 2012. 

VKBs resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2012 
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 2012. 

 
11. Fastställande av budget för 2012 

  VKBs kassör Agnetha Edwardson presenterade budgeten för 2012  
     VKBs budget för 2013 godkändes och fastställdes enligt förslag. 

 
12. Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr per hushåll. Årsmötet 
beslutade enligt detta förslag. Vi uppmanar alla att tydligt skriva avsändare vid 
inbetalning till föreningen. 

 
13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter 

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



14. Val av styrelseledamöter och revisorer 
    Nuvarande styrelse: 
    Tuve Nilsson  ordförande  vald på ett år till 2013 
    Roger Sandberg vice ordförande vald till 2013 
    Agnetha Edwardsson kassör  vald till 2014 
    Catharina Bodin ordinarie ledamot vald till 2014 
    Petra Edvinsson ordinarie ledamot vald till 2014  
    Marianne Nilsson sekreterare  vald till 2013 
    Olof Engvall, redaktör suppleant  vald till 2014 
    Johan Marklund suppleant  vald till 2013 
 

Johan Marklund avgick under året och ersattes inte. 
 
   Avsägelse förelåg från Petra Edvinsson. 
 
   Valberedningens förslag till ny styrelse: 
    Tuve Nilsson  ordförande  omval på 1 år till 2014 
    Roger Sandberg ordinarie ledamot vald till 2015 
    Agnetha Edwardson  ordinarie ledamot vald till 2014 
   Catharina Bodin ordinarie ledamot vald till 2014 
    Karin Ullström ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2015 
    Anders Forsgren ordinarie ledamot nyval på 2 år till 2015 
    Olof Engvall  suppleant  omval på 2 år till 2015 
    Marianne Nilsson suppleant  vald till 2014 
    
    Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 

Revisorer 
Till revisorer på 1 år valdes: 
Willard Möller (omval),  

  Margareta Madlung (omval),  
  Göran Engfors suppleant (omval). 

  
15. Val av valberedning 

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

       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga  

El-avtalet som dryftades i samband med Öresundskrafts presentation.  
 

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

 
18. Övriga frågor  

  Ordförande informerade om saker som är på gång. 
 

1. Vikens hamnförening har sökt om bidrag till ombyggnad och försköning av 
verandan till Galejan, som byggs om till hamnkontor och café. VKB avser 
lämna bidrag på 25000 kr till materialet. OK av styrelsen 
 
2.  Lekplatsen bakom hamnkontoret skall utökas och moderniseras, bild på 
planerad ombyggnad förevisades, till en kostnad av 180000 kr. Lekredskapen 



har utsetts av en grupp småbarnsföräldrar och sponsras till en del av 
leverantören. Kommunen lovat stå för markarbetet men bidrag måste sökas från 
” Grön Kvalitetsturism ” kontot. Tuve visade ritningar från leverantör ”Tress 
Sport & Lek”. Hamnföreningen skall ombesörja underhåll/städning. OK 
 
3. Föreningen Vikens Bastu Badare kan få ta över den bastu som finns vid 
Kvickbadet i Höganäs, när det byggs en ny där. Styrelsen söker sponsorer och 
har för avsikt att erbjuda Vikenbor och andra att bli medlemmar mot en avgift. 
Bastun är tillgänglig från i sommar och skall placeras strax väster om Grähsa 
brygga. För övertagandet inte skall försenas av ekonomiska skäl har VBB 
önskat få låna pengar av VKB. Styrelsen har ställt sig positiv till det och 
revisorn har inget att invända. Förslag att VKB avtalar med VBB om ett 
amorteringsfritt lån med löptid av 2 år och att det därefter upprättas en 
amorteringsplan. Andelsförsäljning skall finansiera detta, ser på Barsebäck med 
ett liknande upplägg. Summa vi pratar om 100 till TSEK? Full säkerhet för 
VKB:s lån bör beaktas, medlemmar får stå för borgen för att undvika risker, 
eventuell sponsor kan bidra till minskat lån.  
 
4. Carl P Larsson redogjorde för restaurering av både sjöboden som ligger i 
anslutning till museet, donerad av Gustav Arnes barn sommaren 2012, och 
styrhytten Eriksborg som är akut. Två offerter har beaktats, en från den lokala 
snickaren Per på Niagaravägen och en från en firma i Ödåkra som Marianne har 
goda erfarenheter av. Pers offert var väldigt detaljerad och lättförståelig, den 
andra gick inte att följa mer än vad arbetskostnaden skulle sluta på. 
Materialkostnaden uppgavs till ett cirkapris. Pers offert slutade på 140 000 och 
den andra på ca 120 000. Det beslutades att anta den lokala och mer detaljerade 
offerten. 
 
5. Vid Vikenfesten 2-3/8, har VKB brukat hyra marknadsstånd från Sofiero till 
inte föraktlig kostnad. Redan förra året framfördes att det borde köpas ett antal 
stånd, kostnaden då 6000 kr styck. Stånden ägs sedan i januari av snickaren 
Benjamin Holm och han har 15 stycken till salu för 3000 kr styck. Problemet är 
hur och var vi skulle kunna förvara dem eventuellt lada i Döshult, Per Behrens? 
VKB köper och hyr ut billigare till lokala föreningar. Detta vore väl i intresse 
från alla föreningar i Viken men ingen har yttrat sig i frågan.  
 
6. Museet för fiske och sjöfart, renoveringsbehov. 
 
7. John Oltins kulturstiftelse har fått möjlighet att flytta sina samlingar från 
Fyrgatan till ett utrymme en trappa upp i Hemgården. Stiftelsen har inga 
tillgångar, och har ansökt om bidrag till hyran på 6000 kr om året. Det har VKB 
styrelse beviljat från mars 2013. OK från VKB. Material som rör Vikens 
historia. 

 
  

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. 

 
 



 
Roger Sandberg    
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tuve Nilsson     Bertil Lindfors Sven-Åke Hansson 
Ordförande 
 
 
 
 
Bilagor: 

1. VKBs ekonomiska redovisning för år 2012 
2. VKBs revisionsberättelse 
3. VKBs förslag till budget för år 2013 
4. VKBs verksamhetsberättelse för år 2012 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2012 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2012 inkl. bokslut 
7. Sjöfartsmuséets årsredovisning för år 2012 inkl. bokslut 
8. Valberedningens förslag 


