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

Tisdag 12:e december, 2017
18.30 – 20.30
Östra Magasinet, Viken
Christer Johansson (deltog till sista punkten §8), Lotta Hördin, Leif Olsson,
Louise Alexén, Lena Thorsson (suppl.), Tove Mauritzson (suppl), Lars
Reuter, Lars Niwong, Ove Johansson, Robert Johansson, Ann-Britt Strufve

Ej närvarande Kay Winqvist
___________________________________________________________________________
Stig Nilsson, som även representerade Willard Möller och Roland Bengtsson hade en kort
dragning kring förslag på bättre förvaltning av donationerna.

Dagordning
§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning.
§3 Föregående mötesprotokoll. Inga synpunkter.

§4 Rapporter & marknadsföring
a) Sophiamöllan
Nettoresultat från julmarknaden drygt 10 000.-.
Inväntar två offerter på takomläggning av Östra Magasinet.
Till sommaren får vi 4 ungdomar som guidar besökare i möllan.
b) Sjöfartsmuseet
Mercy ship kommer troligen att ha en utställning till sommaren. Kan ge
Sjöfartsmuseet och Viken stor uppmärksamhet i media.
c) Skeppargården
Ann-Britt redogjorde kring julmarknaden som visade positivt resultat.
Kommunen har erbjudit Skeppargården tre ungdomar till hjälp under sommaren.
Styrelsen ska ta beslut kring detta.
De har behov av en person som kan sköta enklare underhåll vilket kommer att
diskuteras på kommande styrelsemöten.
d) Kassören berättade att VKB nu har 990 medlemmar i år.
Beslut togs att utbetalningar för VKB på belopp över SEK 5 000.- ska attesteras av
ytterligare en person utöver kassören.
e) Inkomna skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.

§5 Badhytter & Bryggor
73 utskick har gjorts till de som får hyra en badhytt 2018.
§6 a) Hemsidan
Inget nytt att rapportera.
b) Byaluren
Kommer att gå back SEK 10 000.- då betalning för en annons uteblev p g a Lekias
ägarbyte.
Annonsörer även i Höganäs kommer att börja uppvaktas.
§7 VKB-arrangemang
Julmarknaden – reaktioner på att vissa stånd packades ned redan vid 16.00. Diskussioner
kring mer koncentration av stånd då det var lite glest.
§8 Övriga frågor
- Strandstädning (med Naturskyddsföreningen i Kullabygden) - Avvaktar ytterligare
besked. Tar upp det på nästa möte igen.
- Kommunmöte angående renovering av Grähsa brygga - Mötet gick av stapeln 1/12
med Tekniska förvaltningen, Höganäs kommun. Deras bästa erbjudande är att ta 50%
av kostnaden för renovering. Kostnad 300 000.- plus moms. Offerter skickas till
kommunen. Hamnföreningen tar största delen. VKB tog beslut om att sponsra med
50 000.- ur Systrarna Svenssons fond.
- Förtydligande av överklagan kring potatisåkern - Inget nytt har inkommit.
- Rapport från möte med Vikens föreningar - 15 föreningar deltog med stort
engagemang. Mycket inspirerande möte och företagarföreningen är positiva.
Protokoll från detta möte bifogas detta protokoll. Nytt möte med föreningarna för
att fastlägga program mm blir under januari/februari 2018.
- Evenemangstatus och nästa steg - Valborg: Förslag på talare 1) Anders Fänge 2) Stina
Hagman. Lotta kontaktar Anders. Tackar han nej, går frågan vidare till Stina. Tar upp
detta på nästa möte.
- Rapport från ändamålskommitteen - Beslut togs att vi antar föreslagen
ändamålspolicyn.
- Beslut togs på styrelsemöte för två år sedan att det ska finnas belysning av björken
på Gröna torg. Lena kontaktar Carola Moe på Höganäs kommun och återkommer på
nästa styrelsemöte.

Här lämnar ordförande Christer Johansson styrelsemötet och Lotta Hördin tar över
ordförandeskapet:
- Beslut om avtal mellan Neox Capital och Vikens Kultur- och Byaförening angående
förvaltning av VKB:s donationsmedel - Styrelsen beslutade att anta det förslag till
innehåll i ett avtal om förvaltningen av VKB:s donationsmedel som förelåg vid mötet
och som placeringskommittén rekommenderat. (se bilaga). Sex ledamöter röstade
för förslaget. Två ledamöter röstade mot förslaget. Lotta Hördin och Louise Alexén
reserverade sig mot beslutet. Det definitiva avtalet mellan VKB och Neox ska
granskas av placeringskommittén eller jurist samt undertecknas av VKB:s kassör.
§9 Mötesplanering
Kommande planerade styrelsemöten är 18/1, 8/2, kl 18.30 i Östra magasinet.
Viken 2017-12-12

Christer Johansson
Ordförande

Louise Alexén
Sekreterare

