Protokoll från styrelsemöte med Vikens Kultur- och Byaförening
Dag
Tid
Plats
Närvarande
Ej närvarande

Söndag 30:e juli, 2017
18.00—19.30
Hos Christer Johansson (Lillgården), Viken
Christer Johansson, Ann-Britt Strufve, Leif Olsson, Robert Johansson, Kay
Winqvist, Ove Johansson, Tove Maurtitzson, Lena Thorsson, Lars Reuter
Louise Alexén, Lotta Hördin, Lars Niwong

Dagordning
§1 Mötet öppnades.
Ordförande hälsade alla välkomna.
Val av sekreterare för mötet: Lena Thorsson
Ordförande tackar speciellt Lars Niwong, Leif Olsson och Ove Johansson för deras
arbetsinsats under året med alla förberedelser inför Vikenfesten.
§2 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
Önskan att samtliga Kulturskatter gör en prognos/budget för de kommande tio åren. En
uppskattning för framtida renoveringar.
§4 Rapporter & marknadsföring (aktiviteter, ekonomi, bemanning, mm)
a) Sophiamöllan
Framtida investeringar är ett frågetecken, konsult tillfrågas under hösten.
Säsongsavslutning i Möllan 30 juli - man fick ställa in lite tidigare p g a åska. Positivt med
ungdomar som guidat i möllan under en tre-veckors period. 775 besökare från 22 länder
däribland Uganda, Nya Zeeland och Filippinerna. Inte lika många besökare som tidigare
år under Vikenfesten. Teknikklasser från Kullagymnasiet besökte möllan innan
sommarlovet.
b) Sjöfartsmuseet
Renovering av fönster på Eriksborg beräknas uppgå till 20.000:- och påbörjas snart.
Rekordantal besökare under Vikenfesten, ca 75-90 personer. Intressanta samtal om
Svinbådan. Artikel i Lokaltidningen har lockat besökare, även artikel i Byaluren. Det bör
finnas någon artikel om kulturskatterna i varje nummer av Byaluren.

c) Skeppargården
Bra antal besökare under sommaren. Trädgårdsrundan och våffeldagen med vackert
väder gav rekord i år. Deltager även i Sensommarrundan 19--20 augusti. Länsstyrelsen
kommer på utflyktsbesök 8 september.
Församlingsrådet avsäger sig huvudmannaskapet för Stiftelsen Skeppargården men
kvarstår som en av stiftarna i densamma. Protokoll bifogat.
d) Kassören
Fonderna har gått ned. Medlemsantalet har ökat och Öresundskraft har skickat
påminnelse till icke-medlemmar att betala och detta har gett ca 100 nya medlemmar.
e) Inkomna skrivelser – inget inkommit.
§5 Badhytter & Bryggor
Alla hytter uthyrda. Vid Grääsa brygga fann Kay mycket metalldelar på botten kring bryggan.
Hamnkapten informerad som även kommer att sköta daglig tillsyn. Flotten tas över helt av
Hamnföreningen. Kommunen tillsammans med Hamnföreningen ansvarar för kättingen och
underhåll samt upptagning av flotten.
§6 a) Hemsidan
Det arbetas för fullt med denna. Viken .se kommer att bli paraply med länkar till övriga
föreningar. Sidan måste vara mobilvänlig.
b) Byaluren
Nytt nummer i november. Kreativt möte i slutet på augusti. Viktigt med blänkare om
kulturskatter och badhytterna i varje nummer.
§7 Kulturkommittén – inget att rapportera
§8 VKB-arrangemang
a) Vikenfesten
Leif Olsson meddelar att festen gått 10.000:- back i år. Största utgiftsposten för
Vikenfesten är tält och vakter till arrangemang i detta.
Höganäs kommun var på plats på eget initiativ och delade ut Kullaliv.
Viken-varvet ca 85 anmälda - detta drog folk till hamnen och upplägget i år att springa
flera varv gjorde att det var lätt för publiken att heja på och följa loppet. Det gav liv till
området vid hamnplan.
Bra täckning av HD med reportage flera dagar i rad. Barnteatern och Trollkarlen drog
många barnfamiljer. Önskemål om ytterligare barnaktivitet mellan dessa akter. Snygga
tält i år gav ett festligt intryck.
Invigning av Hamnplan - Anita Lindfors och Gunilla Nilsson höll bandet, Ulf Mohlin
klippte. Konferencier Michael Ribbenvik, som gärna ställer upp igen.
Hamnföreningen sköter underhåll av blomkrukor och plantering samt placeringen av
bänkarna. Protokoll bifogat.
b) Julgran
Möllan sköter uppsättning och nedtagning av julgranen på Gröna Torg.

§9 Övriga frågor
a) Valberedningen
Valberedningen är inbjuden till styrelsemötet som flyttas från 14 till 12 september. VKB
vill se över om Kulturskatternas representanter skall vara adjungerade. Denna eventuella
ändring kan endast ske efter två medlemsmöten, höststämman och årsmötet.
b) Medlemsregister
Fredrik Hallgårde har tagit på sig uppgiften att undersöka marknaden om det finns en
programvara som kan förenkla detta stora arbete.
Ett nytt AU med Stig Nilsson och Willard Möller har bildats för att se över möjligheterna
till att placera en del av VKBs kapital. Beslut kan ske först efter höstmötet då styrelsen
presenterar detta.
c) Föreningar
VKB har erhållit 16 enkätsvar. Sammanställning av svaren bifogas protokollet. Föreningar
önskar att VKB är remissinstans för hela byn och forum för samhällsutvecklingen.
Genomgående önskemål om barn och ungdomsaktiviteter.
Gemensamma aktiviteter i byn och gemensam hemsida. VKB föreslås bli bättre på att
synas mer i olika PR sammanhang och bli bättre på att förklara Vad VKB gör.
Stormöte med samtliga föreningar planeras under september, resultatet presenteras på
höstmötet för medlemmarna.
§10 Mötesplanering
- Styrelsemöten 24/8, 12/9 (obs ändrad dag), 16/11, 14/12, 18/1, 8/2. Tid 18.30 i Östra
Magasinet.
- Höstmöte 26/10 18.30 – återkommer med tid och plats
- Årsmöte 22/3 2018 – Hemgården. Återkommer med tid
Viken 2017-07-31

Christer Johansson
Ordförande

Lena Thorsson
Sekreterare

