
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

onsdagen den 4 september 2013 kl 19.00  Östra Magasinet 
 
Kallade: 
Catharina Bodin, Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Stig Elversson, Anders Forsgren,  
Carl P Larsson, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström 
Ej närvarande: Olof Engvall, Catharina Bodin som har flyttat från Viken och ersätts av Susanne 
Torkeli. 
 
§ 31   Mötets öppnande: 
Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 32  Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställs efter det att nummerordning på paragrafer korrigerats. 
                                       
§ 33   Föregående mötesprotokoll 
Sista meningen under § 14 d) Stiftelsen Skeppargården stryks. Därefter godkänns protokollet. 
 
§ 34 Rapporter: 
      a) Sophiamöllan 
         Stig Elversson informerar: Sophiamöllan var välbesökt under Vikenfesten. 950 av 1000 
         lotter såldes den dagen. Hela säsongen har varit bra. Offerten avseende arbetskostnad och  
         material för att renovera Sophiamöllan har bekräftats och godkänts. Kostnaden, 79250 Sek, 
         beslutades vid sammanträdet 2013-07-30. Renoveringen planeras ske i september 2013.   
         Om den inte genomförs i september skjuts renoveringen fram till våren 2014.       
 
     b) Sjöfartsmuseet 
         Carl P Larsson informerar: Sjöfartsmuseet har  haft cirka 2500 besökare detta år.  
         Tidigare år har det varit cirka 1000 besökare.  Sällskap och skolklasser bokar besök under  
         hösten och kommer till museet under stängningstid. Restaurering av museet fortsätter.  
         Höganäs kommun bekostar folder om utställningen " Judarnas flykt över Öresund" som har    
         tagits fram. Foldern kostade 20000 Sek. En utflykt till Gilleleje med fartyget Valkyrian   
         planeras 2013-10-04. Fartyget kan ta emot 15 passagerare. Styrelser i Vikenföreningar  
         kommer att tillfrågas.  
 
       c) Stiftelsen Skeppargården 
           Ann-Britt Strufve informerar: Det var många besökare under Vikenfesten. Nu är Paul  
           Jönska stängt för säsongen.  Renovering av dörrar är avslutad och dokumenterad.   
           Länstyrelsen står, efter att ha godkänt dokumentationen, för kostnaden 26680 Sek. 
 
       d)  Från kassören 
           Vikenfesten gick med ett underskott på 14000 Sek i år. Underskottet delas med Vikens  
           hamnförening. Anledningen till underskottet beror bland annat på att det i år varit färre  
           sponsorer än tidigare. Varje marknadsstånd kostar 500 Sek oavsett om det är en ideell  
           förening eller om det sker försäljning som går med vinst. Diskussioner förs  om kostnaden  
           för marknadsstånden eventuellt ska ändras inför nästa år. Till exempel kan kostnaden för  
           marknadståndet bli en viss procent av vinsten.  Frågeställningen tas upp igen inför  
           planering av nästa års Vikenfest.   



 
 
   e) Inkomna skrivelser med mera. 
      Det har inte inkommit några skrivelser. 
 
§ 35  VKB-arrangemang 
       a) Vikenfesten, utvärdering /erfarenhetsutbyte från den 2 och 3 augusti. 
           Vikenfesten har diskuterats under § 34 Rapporter a, b, c och d. 
       b) Planering av medlemsmöte torsdagen den 3 oktober 
          Ordföranden har skickat  en inbjudan/ förfrågan till politiker och tjänstemän i Höganäs     
          kommun om de kan delta på medlemsmötet. Temat är: Vad ska hända med den gamla  
          vägen 111 genom Viken? Ordföranden återkommer när han fått besked om vilka som  
          kommer. 
 
§ 36 Badhytter/Badbryggor 
Ordföranden informerar: Bygglov och stranddispens har beviljats till de två familjer som fick 
sina badhytter förstörda under stormen 2011. 
Lisas brygga tas in 2013-09-20. Flotten vid Vikens havsbad är redan intagen. 
 
§ 37  Byaluren/Hemsidan 
Nästa nummer av Byaluren är i stort sett fulltecknat. Numret utkommer första veckan i 
november. Information om elavtalet kommer att finnas med. 
 
Elavtalet kommer att publiceras på Vikens Kultur och Byaförenings hemsida i mitten av 
september. Diskussioner förs om att eventuellt lägga ett exemplar av elavtalet på Vikens 
bibliotek. 
 
§ 38 Kulturkommittén 
Det finns inget att rapportera. 
 
§39  Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts. 
 
§ 40 Mötesplanering 
Höstens möten fastställdes vid mötet 2013-07-30 enligt nedanstående: 
Medlemsmöte torsdagen den 3 oktober klockan 19:00 i Hemgården. 
Styrelsemöte den 13 november klockan 19:00 i Östra Magasinet. 
        
 
 
 
Karin Ullström                                    Tuve Nilsson 
Sekreterare                                           Ordförande 
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