
 
Protokoll från styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening  tisdagen den 24 
mars  2015 kl 19.00 Östra Magasinet 
 
Närvarande: 
Jan Benke, Leif Olsson,  Ove Johansson, Robert Johansson, Lars Lindblad,  
Lars Niwong, Tuve Nilsson, Ann-Britt Strufve,  
Karin Ullström.  
 
Ej närvarande: Roger Sandberg, Olof Engvall 
  
Dagordning: 
§  11  Mötets öppnande: 
Ordförande  hälsar styrelsemedlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
§  12  Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställs. Ann-Britt Strufve anmäler övrig fråga gällande 
hundägare som inte plockar upp efter sina hundar. 
                                       
§ 13  Föregående mötesprotokoll 
Lämnas utan kommentar och godkänns. 
 
      a) Presentation av nya styrelsemedlemmar. 
         Samtliga styrelsemedlemmar presenterar sig. 
 
      b) Under våren 2015 ska kallelse och protokoll skickas till Pernilla Ringström som ersätter  
       Olof Engvall under våren. 
 
  § 14 Rapporter: 
       a) Sophiamöllan 
           Robert Johansson informerar: Det planeras inte för några stora renoveringsprojekt under  
           året.  En förändring pågår som innebär att mjölet kommer att lagras på bottenvåningen 
          där det är svalare än på övervåningen där det hittills har lagrats. 
          Höganäs kommun har givit klartecken till att ansvara för sommaranställning i 
          treveckorsperioder för ungdomar. Ungdomarna kommer att arbeta som guider av möllan 
          under dessa perioder. 
          Robert kommer att delta i ett frukostmöte/ informationsmöte 2015- 03-27 gällande  
          besöksnäringen i kommunen. 
          Ordföranden tar upp frågan om de nycklar till Östra magasinet och möllan som tidigare 
          lämnats ut till styrelsemedlemmar. Han har inventerat samtliga nyckelkvittenser.  
          Ordföranden föreslår att nya kvittenser ska skrivas under avseende utlämnade nycklar. 
          Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar som har nyckel till Östra magasinet och möllan ska  
          skriva under ny nyckelkvittens. 
          Robert erbjuder visning av möllan  till styrelsemedlemmar. De som vill delta i visning 
          kommer klockan 18:00 2015-06-02, 1  timme innan nästa styrelsemöte.     
 
     b) Sjöfartsmuseet 
          Jan Benke informerar  Sjöfartsmuseet är lite ommöblerat med möbler som kommer från  
          Köpenhamn. Utställningen som visas i sommar heter " Fiske förr och nu."  Sjöfartsmuseet  
 



        kommer att ha öppet 26 juni - 16 augusti 2015 fredag- söndag klockan 12:00-17:00 
        Dessutom kommer bokade grupper att kunna besöka museet på andra tider. 
        Sjöfartsmuseets styrelse är inte klar ännu. Det arbetet pågår. 
        Jan berättar lite historia om Eriksborg och Gustav Arnes sjöbod. 
  
    c) Stiftelsen Skeppargården 
          Ann-Britt Strufve informerar: Trädgårdsarbete pågår. Trädgårdsrunda kommer att 
          genomföras även detta år den 5, 6 och 7 juni. Visning av huset är söndagar från den 
          21 juni-   30 augusti mellan klockan 15:00-17:00. Det är våffelservering den 12 juli. 
          Fönster och grindstolpar ska målas om. En gammal tapet i huset ska renoveras.  
          Länstyrelsen har beviljat bidrag till tapetrenoveringen. I sommar kommer det att finnas en  
          bikupa i trädgården. Bikupa fanns även förra sommaren som gav några honungsburkar som  
          snabbt såldes. 
          De äldre från Vikhaga kommer att bjudas på kaffe i trädgården den 15 juni. 
           
       d) Från kassören 
            Leif Olsson informerar: De bägge fonderna har gått upp i januari- mars. 
            Bas solid + 3,4% och Catella +0,5 %. Avgifter  för de personer som ska hyra badhytter  
            betalas in under våren. 
       e) Inkomna skrivelser med mera. 
            Inbjudan avseende årsmöte " Hela Sverige ska leva" den 28 april i Östra Karups  
            bygdegård har inkommit. 
            Årsmötesprotokoll VBK 2015-03-03 är klart. 
       
§ 15 Badhytter/Badbryggor 
     a)  Flotten vid Grähsa brygga behöver renoveras/ slipas innan den läggs i vattnet. 
     b)  Lisas brygga, som är handikappanpassad, läggs i vattnet i slutet av april månad. 
           Kommunen och VBK delar på kostnaden för detta och betalar hälften vardera. 
       
§ 16 Byaluren/Hemsidan 
         Pernilla Ringström ersätter Olof Engvall som redaktör för Byaluren under våren. 
         Nästa nummer kommer ut i början av maj månad. Bilder från förra årets Vikenfest kommer 
         att publiceras i tidningens mittuppslag. 
 
§17 Kulturkommittén 
        Bysten av Gunnar Jarring kommer att stå på platsen mittemot restaurang Prego. 
        Markarbeten kommer att genomföras av Anders Åse`n och han kommer också att sätta upp 
        Gunnar Jarrings byst. Dotter till Gunnar Jarring har  tillstyrkt arrangemanget kring invigning  
        Gunnar Jarrings byst. Diskussioner förs gällande en film som finns om Gunnar Jarring och   
         kostnader för att digitalisera denna film. Leif Olsson får i uppdrag att kontakta Christer  
         Malmström för att diskutera kostnader gällande digitalisering av filmen.  
§18  VKB-arrangemang 
    a) Strandstädning sker 2015-04-15.Årskurs 8 i Vikenskolan städar från Vikens hamn och fram  
         till tunneln på fäladen.       
    b) Ordföranden berättar om det preliminära programmet gällande Vikenfesten som arrangeras  
        av Partyfabriken den 24, 25 och 26 juli.  Ove Johansson informerar att han fått 22  
        förfrågningar gällande marknadsstånd.  Larsvikens gårdsbutik har lämnat önskemål om att  
        få ha sitt marknadsstånd vid Sophiamöllan istället för i hamnen. Diskussioner förs och  
        styrelsen har inget att invända mot att marknadsståndet står vid möllan. 
        Ordföranden visar bild på hur t-shirtar och piketröjor med Vikenmotiv kommer att se ut.  
        Försäljning av t-shirtar och piketröjor efterfrågades vid Vikenfesten förra året. 
        T:shirtarna kommer att kosta 195 Sek och piketröjorna 325 Sek. Butiken Karma i Viken har  
         åtagit sig att sälja dessa tröjor. VBK investerar 9000 Sek och köper in tröjorna. När tröjorna 
        säljs avräknas kostnaden från de 9000 Sek. Leif Olsson kontaktar revisorn så att denna  
         ekonomiska hantering fungerar korrekt. 
       Beslut: Butiken Karma får låna marknadsstånd utan kostnad för att sälja t:shirts och 



       piketröjor med Vikenmotiv. 
      c) Belysning i björken på Gröna torg diskuteras. Frågan fanns med på årsmötet och  
 
      medlemmarna tyckte den föreslagna belysningen var för dyr. Ärendet återkommer på  
      höstmötet. 
 
 
 
 
§ 19  Övriga frågor 
       1)Hundägare som struntar i att plocka upp efter sina hundar 
          Det finns många hundägare som inte plockar upp efter sina hundar i Viken. Diskussioner  
          förs och eventuellt kan det skrivas om detta i Byaluren längre fram. 
§ 20 Mötesplanering 
  
Nästa styrelsemöte tisdag    2015-06-02 klockan 19:00 Östra magasinet ( De som vill se 
möllan innan mötet kommer klockan 18:00) 
Möte om arbetsfördelning gällande Vikenfesten  tisdag 2015-07-15 klockan 19:00 Östra 
magasinet 
 
 
 
 Karin Ullström                                Tuve Nilsson 
Sekreterare                                       Ordförande 
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