
 

 

 
  

Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
tisdagen dagen den 8 mars 2016  
på Vikens Hemgård 
 
 
 

Kvällen inleddes med att kvinnliga företagare i Viken berättar eftersom årsmötet infaller på 
internationella kvinnodagen. 
Anette Johansson: Disa dog in Service& Aid föder upp och utbildar assistenthundar, som 
hjälper människor. www.disadogs.se 
Cecilia Tidstrand: form & flora trädgårdsdesign Viken www.formochfloratradgard.se 
Karin Ramberg och Filippa Johansson 
Pillowtalk säljer egyptiska bomullssängkläder, plagg i kashmir och blusar i siden. Under 
kaffepausen visas kläder och det erbjuds 20% rabatt på produkterna. www.pillowtalk.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 
annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten vid två tillfällen 
samt på hemsidan i Byaluren och Facebook. 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 

Mikael Aru och Roland Bengtsson valdes att jämte ordförande justera årsmötets 
protokoll. 

 
 
 



 

 

 
 
 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelseför 2015 samt ekonomisk rapport. 

Eftersom årsberättelsen och den ekonomiska rapporten fanns tillgängliga för 
årsmötesdeltagarna beslutades att dessa ej behövde läsas upp. 
VKB:s ekonomiska rapport för 2015 föredrogs av Leif Olsson och föranledde 
ingen diskussion. 

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

 
7. Föredragning av Stiftelsen Sophiamöllans, Stiftelsen Skeppargårdens och 

Sjöfartsmuseets årsberättelser 
  Stiftelsen Sophiamöllans årsberättelse, som delats ut föredrogs av Lars Hulten.  
 Under sommaren 2016 planeras det för att fyra ungdomar ska arbeta som guider   
 och Sophiamöllan kan därmed ha öppet varje dag i sex veckor.  
 
 Stiftelsen Skeppargårdens årsberättelse föredrogs av Ann-Britt  Strufve.  
 2015 års ekonomiska resultat är bra. 2016 års program är följande: 
 Trädgårdsrundan den 11-12 juni, besök av boende på Vikhaga den 13 juni, tusen  
 trädgårdar den 3 juli, våffeldagen den 10 juli, månskensträdgård den 8 oktober,  
 samt julmarknad den 3 december. 
 
 Vikens Sjöfartsmuseums årsberättelse föredrogs av Jan Benke. 
 2015 års temautställning handlade om " Fisket förr i Öresund och var  
 välbesökt. Öppettiderna har dragits ner på grund av att det är färre medlemmar  
 och därmed svårt att bemanna. Årets temautställning kommer att handla om  
 Vikens hamn. Museet vill berätta om hur hamnen kom till konstruerades och   
 byggdes. År 1866 gjorde löjtnant Willhelm Gagner ett förslag till båthamn                        
 som godkändes. 
 
 Det behövs fler medlemmar i föreningen.  
 

8. Föredragning av revisorernas berättelser. 
 Ordföranden Tuve Nilsson föredrog revisorernas berättelser, som delats ut och 

fanns tillgängliga för medlemmarna, gällande såväl VKB som de två  stiftelserna, 
Sophiamöllan och Skeppargården samt Vikens Sjöfartsmuseum. Dessa 
godkändes.  
 

9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för 2015. 
VKB:s resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2015, som 
delats ut, 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 2015. 
 
11. Fastställande av budget för 2015 

  Budget för 2015, som delats ut, presenterades, 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 treårsperioden, 2014-2016, tills nästa avtal tecknas. 

 
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 2015: 
    Tuve Nilsson  Ordförande  vald på ett år till 2016 
    Lars Lindblad  Vice ordförande vald till 2017 

Karin Ullström  Sekreterare  vald till 2017 
      Olof Engvall  Redaktör  vald till 2017 
    Leif Olsson  Kassör                       vald till 2016 
    Lars Niwong  Ledamot  vald till 2017 

Ove Johansson  Ledamot  Vald till 2017    
Roger Sandberg Suppleant  Vald till 2017 
Olof Engvall  Suppleant  Vald till 2017
   
 

      Valberedningens förslag till ny styrelse: 
    Tuve Nilsson  ordförande  omval på 1 år till 2017 
    Lars Lindblad  Vice ordförande vald till 2017 

Karin Ullström  Sekreterare  vald till 2017 
      Olof Engvall                       Redaktör, suppleant vald till 2017 
    Leif Olsson  Kassör                       omval på två år till 2018 
    Lars Niwong  Ledamot                       vald till 2017 
 
 Ann-Britt Strufve Ordförande Stiftelsen Skeppargården 
 Robert Johansson Ordförande Stiftelsen Sophiamöllan 
 Jan Benke  Representant för Föreningen Vikens Sjöfartsmuseum 
 Olof Engvall, redaktör för Byaluren 
                        
 Lennie Timour Adj Webmaster 
 Kaj Winqvist Adj Ordförande i Badhytts och Bryggkommitten 
 
    Samtliga förslag godkändes och de föreslagna valdes. 
 

Revisorer 
Till revisorer på 1 år valdes: 
Daniel Holmberg, ordförande, auktoriserad revisor 
Håkan Sehlin, suppleant, revisor  

   
 
15. Val av valberedning 

Clas Pettersson sammankallande  
 Lena Thorsson 

 Sven-Åke Hansson 
 Kjell Cronert suppleant 



 

 

       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga  
Ordföranden föreslår att firandet av den 6 juni i Vikens hamn ställs in år 2016. Skälet är att 
Höganäs har stort firande denna dag med anledning av 80-årsjubileum. Bland annat uppträder 
Måns Zelmerlöv. Diskussioner förs. Bland annat föreslås att Valborgsfirandet utvidgas 
Beslut: Firandet av nationaldagen den 6 juni ställs in i Vikens hamn. Valborgsfirandet 
utvidgas 
 
17. Av enskild medlem väckt fråga. 
 Ingen fråga hade inkommit.  
 
18. Övriga frågor  

  Ordförande informerade : 
Informationspunkter vid VKB årsmöte den 8 mars 2016. 
1. Förslag att inte ha Nationaldags firande i Vikens Hamn  2016. Detta med anledning av att 
kommunen/staden fyller 80 år och planerar ett utökat firande med Måns Zelmerlöv. Detta 
krockar tidsmässigt  med VKBs i Viken. 
2.  På något sätt förstärka Valborgs firandet . Det brukar vara välbesökt. 
3. Strandstädning kommer att ordnas mellan påsk och Valborg. Årskurs 8 från Vikenskolan. 
4. Nästa nr av Byaluren kommer ut i början av maj. Bilaga angående Vikenfesten den 29-30 
juli och information om medlemsavgiften gällande alla som inte tecknat el avtalet. Nytt el 
avtal med Ö-kraft under förhandling. 
Styrelsens förslag är att VKB tecknar nytt avtal med Öresundskraft för åren 2017- 
2019. 
Diskussioner förs. 
Beslut: VKB får i uppdrag att teckna nytt avtal med Öresundskraft avseende åren 2017-
2019. 
5. Ombyggnad av gamla 111an fortsätter med övergångsställe mellan Täppevägen och 
Ekstubbevägen och breddning av gång och cykelbanor mellan Hemgårdsvägen och rondellen. 
6.  Kaj Winquist övervakar ombyggnaden av 2 badhytter 
Kommentarer på årsmötet: Kaj Vinqvist informerar. Skötsel och drift av Lisas brygga 
regleras i avtal mellan VKB och Höganäs kommun. Det är 5 års väntetid på att hyra badhytter 
under sommaren. De två badhytter som åtgärdas ska vara klara i maj. 
Vikens badhytter utgör ett kännemärke för Vikens havsbad. Den "trasiga bryggan" vid Vikens 
havsbad bör tas bort. VKB stöter på Höganäs kommun gällande borttagande av den "trasiga 
bryggan" 
7.  Lennie Timour är VKB:s Webmaster. 
8. Förslaget till belysning av Björken på Gröna Torg, hänskjuten till kommunen. Beslut 
tidigast på höstmötet. 
9.Vikenfesten får samma entreprenör  som förra  året. Partyfabriken, som har ett Wallman 
liknande koncept, där det preliminära programmet börjar redan på fredag eftermiddag. 
10. Renovering av den inre kajen i hamnen uppskjuten. Det innebär sannolikt att 
ombyggnaden av Hamnplan också förskjutes. 
 
11.  Cafe IDA är sista måndagen i månaden, kl 1400 i Kyrkstugan, kaffe med tilltugg 
serveras. Program finns på kyrkans skyltskåp vid Pontus Ols väg. 
12.  Den del av Kullaleden, som går längs Vikens golfbana skadades svårt vid senaste 
stormen. Samtal med ansvariga kan mynna ut i att leden hänvisas till stranden. 
13. Vid samråds möte den 17 februari presenterades en skiss till utformning av området vid 
Vikens centrum. Skissen visade arkitekternas förslag till ett grönt torg där en huvudtanke var 
att med torget binda ihop istället för att som nu ha en väg som skiljelinje. 
 



 

 

Kommentarer på årsmötet: Fråga ställdes om VKB kommer att kunna lämna synpunkter 
angående det nuvarande förslaget. Diskussioner förs och VKB får i uppdrag att bevaka 
frågan. 
14. Planeringen av den sk ”Potatisåkern” är högre prioriterad och kommer på ett samrådsmöte 
under våren. Tanken är att ”Potatisåkern” skall sättas igång före ”torget”, men att både 
”potatisåkern” och ” torget utförandemässigt har ett samband. 
Kommentarer på årsmötet: Fråga ställdes om VKB kommer att kunna lämna synpunkter 
angående det nuvarande förslaget. Diskussioner förs och VKB får i uppdrag att bevaka 
frågan. 
 
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: 
Mikael Aru    Roland Bengtsson 
 
 
     
 
 
 
Bilagor: 

1. VKB:s ekonomiska redovisning för år 2015 
2. VKB:s revisionsberättelse 
3. VKB:s förslag till budget för år 2015 
4. VKB:s verksamhetsberättelse för år 2015 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2015 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2015inkl. bokslut 
7. Sjöfartsmuseets årsredovisning för år 2015 inkl. bokslut 


