
Vikens Kultur- & Byaförening  
– Styrelsemöte 2017-03-09 
  
 
Tid: 20.00—21.30 
Plats:  Hemgården, Viken 
Närvarande:  Christer Johansson, Louise Alexén, Leif Olsson, Lena Thorsson, Lars 

Niwong, Tove Mauritzson, Ove Johansson, Lars Reuter, Ann-Britt Strufve  
Ej närvarande:  Robert Johansson, Kaj Winqvist 
 
 
Ordförande Christer Johansson hälsade styrelsemedlemmarna, gamla som nya, välkomna och 
förklarade mötet öppnat. Ett första möte med nya styrelsekonstellationen och med en rörlig 
agenda. 
 
Vi var överens om att det är en del akuta saker att ta hand om i styrelsen under våren som 
kräver våra insatser omgående, därför kommer den första tiden med nya styrelsen inte vara 
sig helt lik enligt rutiner kring bl a styrelsemöten.  
 
Följande diskuterades och beslutades på mötet 
 
Lotta Hördin utsågs till Vice Ordförande på ett år. 
Louise Alexén utsågs till sekreterare på ett år. 
Leif Olsson utsågs till kassör på ett år. 
 
Lars Niwong föreslog att det behöver utses en ansvarig för Vikenfesten. Någon som tar 
ansvar och helhetsgrepp över festkommittén. Detta diskuteras och beslutas på kommande 
styrelsemöten. Det blir inte Partyfabriken som står för kvällsevenemang i år. Krogarna i 
hamnen är tillfrågade men ej intresserade av att driva det. VKB har därför inlett samarbete 
med Helsingborgs Bryggeri som står för öl och vin samt Selleberga Schnitzel & Burger i Bjuv 
som står för mat i festtältet. Då dessa samarbetspartners var oroliga för ekonomin i detta 
evenemang har VKB lovat att bekosta polistillstånd, vakter, musik och tält.  
VKB äger 15 marknadsstånd, talarstol samt två pallar sten som ska flyttas och förvaras hos 
IVT.  
 
Att boka Östra Magasinet gör VKB kostnadsfritt hos Inger Elversson.  
 
VKB har förbundit sig att deltaga på Café Ida i Kyrkstugan vid ett par tillfällen. De brukar 
träffas vardag ca kl 13.30-16.00. Det innebär kaffekokning och att umgås med de äldre. Ove 
Johansson har detaljerna kring detta.  
 
Ann-Britt Strufve, ordförande Stiftelsen Skeppargården vill att presentation av verksamheten 
ska skrivas in i dagordningen för års- och höstmöten. Detta gäller även för Sophiamöllan och 
Sjöfartsmuséet. 
 
Muren runt skeppargården är i väldigt dåligt skick och måste renoveras. Offert från Lars-Inge 
Andersson, SEK 161 250.- inkl moms har godkänts. VKB ska stå för kostnaden. Kassörens 
förslag är att ta resurser ur Kockska Gårdens donation. Styrelsen godkände detta. 



Länsstyrelsen kontaktad och godkänt renoveringen. Renoveringen startas omgående.  
 
VKB bidrar med SEK 10 000.- till Välkommen till Viken. K Cronert ska redovisa kostnader 
en gång per år. Används inte pengarna ska de återbetalas till VKB. 

 
Hemsidan viken.se måste uppdateras. Mycket information är inaktuell. Sajten ägs av VKB 
men önskemål är att alla föreningar i Viken ska finnas representerade med information/länkar. 
Lars Niwong föreslog att en grupp med representanter från resp föreningar sätts samman och 
beslutar om vad man vill med denna hemsida och bygger en struktur med innehåll och 
utseende. Först ska dock VKB utvärdera sajten, bestämma vad VKB vill med sajten samt 
lägga upp riktlinjer och förslag för rubriker, innehåll och layout.  
 
Medlemsantalet måste ökas för att föreningen ska överleva. Styrelsen ska under kommande 
möten i vår besluta om initiativ för att fler vikenbor ska se nyttan med ett medlemskap. Redan 
i vårnumret (maj) av Byaluren kommer det finnas ett inbetalningskort. Även att swisha ska 
vara en betalningsmöjlighet. Avgiften 200.- kommer att vara densamma som tidigare år. Leif 
Olsson har detaljer kring ekonomin och betalningssätt. 
 
Kontaktlista över styrelsens medlemmar upprättas och distribueras till samtliga i styrelsen. 
 
Kommande möten  
Styrelsemöte måndag 13/3, kl 18.30 i Östra Magasinet. Syfte: Förbereda politikerdebatt. 
Festkommittén möte tisdag 14/3, kl 18.00-19.30 Östra Magasinet 
Debatt med Höganäs politiker, tisdag 28/3 kl 18.00—20.00 Hemgården 
Styrelsemöte - Utbildningsdag för styrelsen, lördag 22/4 ca kl 10.30—17.00 (tiden fastslås 
senare i kallelse), Östra Magasinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Alexén   Christer Johansson 
Sekreterare   Ordförande  

 
	 	


