
  
Protokoll fört vid årsmöte i 
Vikens Kultur- och Byaförening 
torsdagen den 5 mars 2009  
på Vikens Hemgård 
 

 
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 årsmötets stadgeenliga utlysande 
    Inbjudningar till årsmötet har funnits uppsatta på ett antal olika ställen i Viken samt 

annonserats i Helsingborgs Dagblad under Föreningskontakten den 12 och 13 februari samt 
28 februari och 1 mars. Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna. 

 
4. Fråga om röstlängd 
    Ingen fråga till röstning varför frågan om röstlängd ej var aktuell. 
 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika  
    vara rösträknare vid ev. kvotering 
     Margareta Madlung och Nils Stenhammar  
     valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse för 2008 samt ekonomisk rapport. 

Eftersom årsberättelsen fanns tillgänglig för årsmötesdeltagarna    
beslutades att årsberättelsen ej behövde läsas upp. 
VKBs ekonomiska rapport för 2008 var också utdelad till 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 
    Stiftelsen Sjöfartsmuséets årsberättelser 

Ordförande för Sophiamöllan, Bengt Brenå, för Skeppargården, Märta Braun och för 
Sjöfartsmuseet Mats Svensson föredrog sina stiftelsers årsberättelser för årsmötet. 

      Bengt Brenå avgick efter sjutton år som ordförande för Sophiamöllan och tackade för de 
gångna åren. 

    VKBs ordförande Tuve Nilsson avtackade Bengt Brenå för väl utfört arbete och gott 
samarbete med en gåva. 

 
8. Föredragning av revisorernas berättelser. 

      Revisor Margareta Madlung föredrog revisorernas berättelser gällande såväl VKB som de   
två stiftelserna, Sophiamöllan och Skeppargården. Revisorsberättelsen för Sjöfartsmuseet 
var ej tillgänglig då den fanns hos revisor Willard Möller i Helsingborg. 



 
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2008. 
    VKBs resultat-och balansräkning samt verksamhetsberättelsen för 2008 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 2008, med parentes för att    
revisionsberättelsen för Sjöfartsmuseet ej kommit tillbaka från revisorn. Bilaga nr. 10 

 
11. Fastställande av budget för 2009 

VKBs vice ordförande S-Å Hansson presenterade budgeten för 2009. 
   VKBs budget för 2009 godkändes och fastställdes enligt förslag. 

 
12. Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr per hushåll. Årsmötet beslutade enligt 
detta förslag. Inbetalningskort kommer att läggas med Byaluren som kommer ut i maj 
månad. Önskemål om snabb betalning är önskvärt med tanke på elavtalet.  
 

13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen 
   Samma kostnadsersättning som tidigare fastställdes, 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 till 2009 
   Kjell Cronert ordinarie ledamot vald till 2010 
   Birgitta Eklöf ordinarie ledamot vald till 2010 
   Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot vald till 2009 
   Anita Lindfors ordinarie ledamot vald till 2010 
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot vald till 2009 
   Stig Ewaldson suppleant  vald till 2009 
   Lars Östholm suppleant  vald till 2010 
 
  Ingen avsägelse förelåg 
 
 
  
  Valberedningens förslag till ny styrelse 
 
   Tuve Nilsson ordförande  omval på 1 år 
   Kjell Cronert ordinarie ledamot vald till 2010 
   Birgitta Eklöf ordinarie ledamot vald till 2010 
   Anita Lindfors ordinarie ledamot vald till 2010 
   Lars Östholm suppleant  vald till 2010 
   Sven-Åke Hansson ordinarie ledamot omval på 2 år till 2011 
   Marianne Nilsson ordinarie ledamot omval på 2 år till 2011 
   Stig Ewaldson suppleant  omval på 2 år till 2011 
 
   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 
 
Sophiamöllan 
Stiftelsen Sophiamöllans ordförande Bengt Brenå avsade sig ordförande posten som tidigare 
nämnts i prokollet under punkten 7.  

Till ny ordförande föreslogs Stig Elverson, som godkändes och valdes av årsmötet. 
 
Valberedningen 
 Lars Anders Ottosson avsade sig omval. Mötet beslutade att valberedningen under året får 
bestå av 3 ledamöter då det varit svårt att hitta ny ledamot till valberedningen.     

 
  

15. Val av valberedning 
      Jan Witt, sammankallande (omval), Irene Jacobsson(omval), Ingela Rasmusson (omval), 
       
16. Av styrelsen till årsmötet hänskjuten fråga 

 
Förslag till inköp av ny flotte vid ”Fritidens ”brygga presenterades av Lars Östholm.    
  . 
Orsak till önskemålet att köpa in en ny flotte beror på att den gamla har helt demolerats av 
stormarna. 
Den flotte man tänkt sig finns på tre olika ställen i bygden. Den mest utsatta är flotten som 
ligger i Båstad. 
VKB har haft kontakt med Båstads kommun och man har även kontaktat leverantören av 
nämnda flotte. 
Den är byggd med helt ny teknologi och med betydligt bättre förankring än den gamla 
konstruktionen. Flotten består av plast kuber med ½ meters sida som kan byggas ihop på 
olika sätt. 3 x 4 meters rektangulär flotte är det förslag man tänkt att köpa in. 
Flotten kommer inte att tas upp under vintern utan kommer att ligga kvar i vattnet. Den 
kommer då att bogseras in till hamnen för förvaring. 
Kostnaden beräknas till 67 000 kronor. 
S-Å Hansson kommenterade att medel ej tagits upp i årets budget och budgeten fastställdes 
innan frågan om flotten diskuterades. 
Ett visst underskott kan uppstå, det finns dock i budgeten en post för oförutsedda utgifter 
som täcker en stor del av kostnaden. 
Styrelsen bad om mötets stöd för att genomföra denna investering. 
Årsmötet beslutade att flotten skall inhandlas. 

       
      
17. Av enskild medlem väckt fråga. 

Ingen fråga hade inkommit före mötet, dock inkom ett önskemål från Rolf Larsson strax 
före mötet om en stående punkt på dagordningen vid årsmötet respektive höstmötet där 
ordförande redogör för de fortlöpande kontakter 
som föreningen haft med Höganäs kommun i frågor som rör byns utveckling och 
föränderlighet. Viktigt att ha en säljande orientering till medlemmarna vid årsmötet. 
VKB kommer att arbeta vidare med denna punkt vilket även godkändes av årsmötet. 
 



 
 

 
18. Övriga frågor 
 

Stig Ewaldson informerade om Jonas Högström konstverk.  
Anita Lindfors och Stig Ewaldson besökte Jonas Högström dagen före årsmötet vid hans  
Verkstad i gamla tegelbruket i Utvälinge. Gubbarna står ännu i lera. Jonas ligger rätt i fas i 
arbetet, han har lite kvar på fiskargubben. Stig E. beskrev proceduren hur tillverkningen går 
till. Bålen gjuts i Limhamn, resten gjuter Jonas själv. Stig kommer att skriva om besöket i 
Byaluren. 
6:e juni kommer statyn att invigas i hamnen. 
 
 
Ordförande Tuve Nilsson informerade om nedanstående projekt:  
 
Nya kartan över Viken. 
 
2006 lämnades kartan över till kommunen. Kartan har kostat 65 000 kr. 
Kommunen skulle sätta upp kartan på tre ställen. Det har tagit lång tid för att få upp 
kartorna. Till kartan finns ett gaturegister, en kort presentation av Viken på svenska och 
engelska. Dessutom kommer det att finnas ett bildkollage. Eftersom det har dragit ut på 
tiden med kartan har nya områden tillkommit som kartan skulle uppdateras med. 
Dagen efter årsmötet skall VKBs ordförande T.Nilsson och vice ordförande S-Å Hansson 
Träffa Peter Nyström på kommunen för att undvika fler felaktigheter. 
Förhoppningen är att projektet skall vara avslutat till sommaren 2009. 
 
Bamserutschbanorna 
 
Kort bakgrundsbeskivning till minnesmärket över Rune Andreasson . 
 
Bamserutschbanorna ritades av Rune Andreasson.  
Det var tänkt att dessa rutschbanor skulle placeras ut på tre lekplatser i byn i samband med 
att kommunen planerade att rusta upp lekplatserna.  
Sönerna har tagit över ansvaret över ritningar etc. Projektet har dragit ut på tiden. 
    Vid möte i sept med kommens parkansvarige, Magnus Svederberg, belöts att VKB och 
VFF står för den vid hamnen, kommunen den i Svanebäck och att den tredje av 
entreprenören på Vikens RY. 

    
Från beslut till verkställighet beräknas det ta tre månader. 
 
Ramp för brädåkare 
 
Önskemål har kommit från elever vid Vikenskolan om att få tillgång till en ramp för 
brädåkning. 
Olika placeringar har diskuterats. Rekor Maj-Lis Johansson har föreslagit en liten ramp på 
parkeringsplatsen vid Vikenskolan. Kan man även kan få tillgång till en bit av den 
avstängda vägen vid skolan kommer skolan att sköta denna del. Rektor Maj-Lis Johansson 
kommer att kontakta markägaren. VKB kommer stå för materialkostnaderna till rampen.  
 
 
 



Inköp till fritidslokalerna. 
Lars Östholm ansvarig för ungdomssektionen i VKB och Gunilla Winterkvist  har köpt in 
möbler, TV spel och diverse inredningsdetaljer till ett rum för flickorna i fritidslokalen på 
Vikenskolan. Totala kostnaden på 15000 kronor har delats lika mellan VKB och 
kommunen. En redovisning kommer. 

 
Röda Korset 

   Ulla Persson Vikens Röda kors tackade för alla kläder man fått in till  
de hemlösas förening.. Det finns önskemål om material från badrumsskåpen såsom tvål, 
lotioner, schampo rakvatten etc. Det går att stoppa de skänkta sakerna i en kasse och lämna  
på Hemgården eller på Karlfeltsvägen 18.. 
 

 
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    Margareta Madlung           Nils Stenhammar 
  
Ordförande 
 
 
 
 
Bilagor: 

1. VKBs ekonomiska redovisning för år 2008 
2. VKBs revisionsberättelse 
3. VKBs förslag till budget för år 2009 
4. VKBs verksamhetsberättelse för år 2008 
5. Stiftelsen Sophiamöllans årsredovisning för år 2008 inkl. bokslut 
6. Stiftelsen Skeppargårdens årsredovisning för år 2008 inkl bokslut 
7. Sjöfartsmuséets årsredovisning för år 2008 inkl. bokslut 
8. Valberedningens förslag 
9. Rolf Larssons förslag 
10. Revisionsberättelsen för Sjöfartsmuseet. 

 


