
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 18 maj 2010 
kl.19.00 i Östra Magasinet.    
   
Närvarande: Ann Britt Strufve,Birgitta Eklöf,Kjell Cronert,Robert Johansson,Stig Ewaldsson, 
Sven-Åke Hansson samt Tuve Nilsson.    
     
Ej närvarande: Anita Lindfors,Lars Östholm,Marianne Nilsson samt Mats Svensson.
      
   
§21 Mötets öppnande    
    
 Ordförande hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet 
 öppnat.     
       
§22 Fastställande av Dagordning   
     
 Den föreslagna dagordningen godkändes.  
       
§23 Föregående mötesprotokoll    
     
 Godkändes och lades till handlingarna.   
     
§24 Rapporter     
   
a) Stiftelsen Sophiamöllan    
    
 **Redogjorde Robert Johansson för ny el- och armaturinstallation för 
 fasadbelysning.    
    
 Antaget anbud är 42.000:- inkl. moms.   
     
 Styrelsen beslöt att kostnaden belastar kontot "för förskönande åtgärder" enl. 
 statuterna i Bröderna Kocks donation.   
     
 ** Gravstenen över grundaren till Sophia Möllan - L Lindberg - bör rengöras, 
 repareras och allmänt rustas upp.   
     
 Stig Ewaldsson återkommer ang. nödvändiga åtgärder, kostnadsförslag och 
 besked ang. huruvida medel kan sökas från Peterssonska Familjefonden.
       



 **Deltager i Skånska Möllors dag den 14 juli.   
 
b) Sjöfartsmuséet    
    
 Ingen representant närvarande.   
       
c) Stiftelsen Skeppargården    
    
 **Redogjorde Ann Britt Strufve för kontakterna med Länsstyrelsen ang. 
 tillstånd för att tillverka nya grindar. Under sommaren i avvaktan på besked från 
 berörd myndighet behålles befintliga grindar utan åtgärder. 
       
 Nämndes i detta sammanhang också behovet av en framtida skötselplan.
      
 **Informerade Ann Britt vidare om att fungerande vatten och avlopp nu är 
 indraget i vävstugan till en totalkostnad av 64.100:-inkl. moms 
       
 **Skeppargården deltager i årets "Trädgårdsrundan" 4 - 6 juni och har 
 kaffeservering den 5e och 6e mellan kl. 10.00--16.00  
       
 Fö. framgår Skeppargårdens program på VKB:s hemsida 
 www.vikensbyaforening.se   
       
d) Från kassören    
     
 Redogjorde Birgitta Eklöf för att VKB:s likviditet är tillfredsställande, 
 medlemsavgifter har börjat betalas in samt att några Vikenfest sponsorer redan 
 girerat sina bidrag.    
   
e) Inkomna skrivelser     
     
 Redogjorde Tuve Nilsson för inkomna skrivelser som utan åtgärd lades till 
 handlingarna.    
      
       
§25 Badhytter/Badbryggor/Flottar   
      
 **Ang. uppförande av ny badhytt: PEAB:s Byggskola avböjt.  
       
 Ta in nya offerter - kolla med Matts Lilja, Ängelholmsvägen 162-10,263 91 
 Höganäs.     
    
 Telefon: 070-736 3690 ; 042-34 02 67.    
 Tuve kontaktar Mats Kereby.   
  
 **Reparartion av Lisas brygga pågår.   
      
 **Kran för montage av trappa till Stenbryggan hyres in. 
       



 **Badflottarna bogseras ut av Johan Jönsson när det blivit 18+ i vattnet.
       
§26. Byaluren     
    
 **Kjell Cronert följer upp årets distribution till hushållen i Viken. 
       
 **Aktuella artiklar och informationer i höstnumret:  
       
  Information från Höstmötet och nytt el-avtal. 
       
  Information från årets aktiviteter i samband med Valborg, 
  Nationaldagen, Talangjakten, Kräftskivan och Vikenfesten.
       
  Reportage ang Bröderna Kock och "tysk stridsflygare".
       
  Tillkommer en mängd andra reportage och och intressant info.
       
§27 Kulturkommittén    
     
 **Stig Ewaldsson låter meddela att samtliga Kocks tavlor vid inventering finnes 
 vara i gott skick och föreslår att samtliga Vikenmotiv hänges på Hemgården.
       
 Några för Sophiamöllan intressanta tavlor hänges i Östra Magasinet 
       
 Styrelsen beslutade enl. Stig:s förslag.   
      
 **Tveksam "Bamse-monument"-aktivitet alt. placering av staty på "Vindarnas 
 udde".     
    
 Stig E återkommer efter kontakt med bla Katinka Husberg och andra aktuella 
 konstnärer ang. tänkbara och realistiska projekt.  
       
§28. VKB-arrangemang    
     
a) Höstmöte 2010     
     
 Hålles på Hemgården den 7 oktober kl.19.00.  
       
 Program: Öresunds Kraft presenterar förslag till nytt el-avtal för kommande 
 avtalsperiod/perioder from 2011--    
      
b) Festkommittén    
     
 **Nationaldagen    
 Ceremonimästare: Tuve Nilsson.   
 Tal av Magnus Ramberg,Kvartettsång med Cecilia Alling, Husarsextetten 
 spelar, "Vigör" gymnastik uppvisning samt ev. flaggutdelning. 
       
 Tuve återkommer ang. detaljerat körschema.  
       



 **Vikenfesten    
     
 #Beslutade styrelsen att lämna ett verksamhetsbidrag till Ungdomsgruppen på 
 3.000:- och en förlustgaranti upp till max 2.000:- för "Remmarelaget".
       
 #Budgeten är väl balanserad och samtliga Program fastställda enl.instick i 
 Byaluren.     
    
 #Tillkommer ev. Kräftskiva den 6 aug. med RajRaj och en Vikentalang jakt 
 tävling med audition den 6aug. och final den 7aug.  
       
 #Stig E diskuterar ev. "Byavandring" med Gunilla B.   
      
       
§29 Övriga frågor    
     
 #Förelåg inga för beslut.    
     
 #Informerade ordf. att VKB:s webbadress viken.cc nu är uppsagd men 
 t.v.hänvisar till vår nya domän som nu skrives:  
 www.vikensbyaforening.se   
   
§30. Nästa möte     
    
 27 juli , kl. 19.00 i Östra Magasinet.   
      
 Agenda:     
    
 Talangjakt-, Kräftskiva- och Vikenfest-uppföljning.  
      
 Allt under kontroll?    
     
 Övriga aktuella frågor.    
       
§31 Mötet avslutas    
     
 Ordförande tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat. 
      
  
Svanebäck 2010-05-21     
     
Sven-Åke Hansson    Tuve Nilsson 
     
tf. sekreterare    ordförande 
     


