
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening 

onsdagen den 13 november 2013 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Kallade: 
Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Stig Elversson, Anders Forsgren,  
Carl P Larsson, Marianne Nilsson, Tuve Nilsson, Roger Sandberg, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström, Susanne Torkeli 
Ej närvarande: Olof Engvall, Agnetha Edwardson, Carl P Larsson, Susanne Torkeli 
 
Dagordning: 
§  41   Mötets öppnande: 
Ordföranden hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
            
§ 42   Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställs. Roger Sandberg anmäler en övrig fråga gällande två 
lådor av Byaluren. 
                                       
§ 43  Föregående mötesprotokoll 
         Under § 34 d) redovisades att Vikenfesten gick med ett underskott på 14000 Sek.  
         Underskottet uppgick till 9600 efter tillskott från "Fest och tält" som kommit VBK tillhanda 
         efter styrelsemötet den 4 september. 
         Därefter godkänns protokollet. 
 
§  44 Rapporter: 
       a) Sophiamöllan 
           Stig Elversson informerar: 
           Sofiamöllan har blivit lagad och tjärad. Tjära till kommande lagning ingår i det pris, 
           79250 Sek, som beslutades vid sammanträdet 2013-07-30. Julgranen på Gröna torg sätts  
           upp till första advent. Företagarföreningen bekostar julgranen.. Till julmarknaden, som 
           äger rum den 8 december, kommer lika många godispåsar att göras i ordning som tidigare  
           år. Frågor som gäller julmarknaden kan ställas till Stig. Stig visar en handduk med tryck 
           som tagits fram med anledning av att Sophiamöllan firar 175 år. Handduken kommer att  
           säljas på julmarknaden. Överblivna vinster från Vikenfesten kommer att finnas med bland 
           övriga vinster på julmarknaden. Lottpriset är som tidigare 5 kronor per lott.  
       b) Sjöfartsmuseet 
            Inget att rapportera eftersom Carl P Larsson inte var närvarande på mötet. 
 
       c)   Stiftelsen Skeppargården 
             Ann-Britt Strufve informerar: 
             Det har installerats fem ljuskällor i trädgården som lyser hela natten. Det gamla 
             päronträdet blåste sönder i höststormen men skadade inget annat. 
             Julmarknad äger rum den 7 december klockan 13:00-15:00. 
            Kultur -fritidschef Anneli Sjöborg från Höganäs kommun har varit på besök. Syftet med 
            besöket var bland annat att  kommunen skulle få information om verksamheten så at 



           Stiftelsen Skeppargården ingår i kommuninformationen inför sommaren 2014. TV har  
           varit på besök och filmat till den julkalender som ska finnas på kommunens hemsida. 
       d)  Från kassören 
            Medlemsavgifter kommer in fortlöpande. Diskussioner förs om det nya elavtalet med 
            Öresundskraft. 
 
       e)  Inkomna skrivelser med mera. 
             Det har inte inkommit några skrivelser. 
 
§ 45 Badhytter/Badbryggor 
Badbryggorna är säkrade inför vintern. Pirens badtrappa har skadats och kommer att åtgärdas 
inför badsäsongen 2014.Eventuellt kommer plastflotten, som i början av sommaren 2013 låg vid 
Vikens havsbad, att säljas. 
 
§ 46 Byaluren/Hemsidan 
 Byaluren:Olof Engvall har skickat rapport per e:post till styrelsemedlemmarna. Han skriver 
bland annat att redaktionen efterlyser tips om vad som ska publiceras i kommande nummer av 
Byaluren. Ordföranden informerar att han blivit uppringd av "Stålfarfars" son. Det kan eventuellt 
bli ett inslag i Byaluren. 
Hemsidan: Avtalet med Paula Sallmen gäller fortfarande. Ordföranden påminner 
styrelsemedlemmarna om att informera Paula när detgäller synpunkter och uppdateringar av 
hemsidan. Diskussioner förs om hur hemsidan kan marknadsföras på ett bra sätt. Diskussionen 
återkommer vid ett styrelsemöte under våren 2014. 
§ 47 Kulturkommittén 
Det finns inget att rapportera. 
§ 48  VKB-arrangemang 
       a) Ordföranden uppmanar styrelsemedlemmarna att föreslå talare till såväl Valborg som 
           Nationaldagen 2014. 
        b) Ordföranden uppmanar styrelsemedlemmarna att fundera över hur medel från Kockska  
           donationen kan användas. Ärendet återkommer. 
        c) Diskussioner förs om Vikenfesten 2014 Ordföranden har kontaktats av företaget  
           "Partyfabriken." Det företaget ansvarar för i stort sett hela arrangemanget, tält, orkester,  
             mat, väktare och elanläggning, kostnadsfritt. Om "Partyfabriken" anlitas gäller datumet  
             den 25 och 26 juli 2014. Företaget är preliminärt bokade och ordföranden har ställt  
             frågan gällande datumet till  Vikenfestens festkommite. 
         d)  Diskussioner förs om program för  årsmötet 2014. Roger Sandberg föreslår att en 
              ståuppkomiker ska bjudas in. Roger undersöker och återkommer med eventuellt förslag. 
§ 49  Övriga frågor 
 Företagarföreningens ordförande Jan Jönnert har avlidit och VBK skickar en minnesgåva till 
Sjöräddningsstationen i Höganäs. 
         
Roger Sandberg informerar om att han blivit uppringd av Posten i Viken om att de vill leverera 
två lådor Byaluren till honom. 
 
§ 50 Mötesplanering 
Nästa styrelsemöte fastställs till tisdagen den 4 februari 2014 klockan 19:00 i Östra 
Magasinet. 
   
Karin Ullström                                                 Tuve Nilsson 
Sekreterare                                                          Ordförande 
 
 


