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

Onsdag 7:e april, 2017
18.30 – 20.30
Östra Magasinet, Viken
Christer Johansson, Lotta Hördin, Leif Olsson, Louise Alexén, Tove
Mauritzson, Lena Thorsson, Robert Johansson, Lars Reuter, Ann-Britt
Strufve, Lars Niwong, Kay Winqvist, Birgitta Eklöf (kassör Skeppargården)

Ej närvarande

Ove Johansson

Dagordning
§1 Ordförande öppnar mötet
§2 Fastställande av dagordning
§3 Föregående mötesprotokoll
§4 Rapporter & marknadsföring (aktiviteter, ekonomi, bemanning, mm)
a) Sophiamöllan
Föryngring av ideella krafter är ett stort bekymmer. Robert har kontaktat
Kullagymnasiet och varit där och gjort en dragning för rektor och ungdomar. De
kommer på studiebesök till hösten.
Artikel i höstnumret av Byaluren för att hitta yngre att engagera sig. Kan erbjuda dem
kurser i föreningen Skånska Möllor.
Budget för 10 år kommer att göras i juni för att vara förberedd på kommande
underhållskostnader som kan bli stora.
Har varit en del studiebesök under våren.
Museiföremålen kan få en plats på marinmuseet. Avvaktar besked. Robert fortsätter
kolla olika alternativ. Utbildning av ungdomar som ska sommarjobba där i sommar sker
i juni.
b) Sjöfartsmuseet
Studiebesök av 48 elever och Malmö Sjöfartsmuseum.
Målat kättingar, bojar o d runt om. Lokaltidningen har gjort reportage. Bemanning i
sommar löst. Ej behov av någon nämnvärd renovering av museet men dock av
Eriksborg. Inväntar offerter. Enligt Skatteverket är Sjöfartsmuseet klassat som en
förening. Lars undersöker avtal med Höganäs Kommun.
c) Skeppargården
Alla fick en presentation av stiftelsen. Den finns arkiverad med detta protokoll.
Stiftelsen löste in sitt lån i april och sparar genom detta in 8000:- per år.
har inga lån. Kostnaderna för Skeppargården ligger på ca 45 000.-/år. Besök av
busslast från södra Skåne, elever, kusinträff. Trädgårdsrundan 10-11/6 är stort och
med hopp om bra intäkter. Omnämnda i HK Magasinet. Marknadsför sig och syns i
olika medier dock svårt att nå vikenbor.

d) Kassören – inkl bidrag till föreningar/stiftelser
Rapport finns arkiverad med detta protokoll.
Leif redogjorde för medlemsavgifter vs elavtalet.
Kontrollerat möjlighet till medlemsmatrikel för att få koll på vilka som betalt. Efter
inbetalningskortet i Byaluren så ökade antalet medlemmar med drygt 90.
Vikens föreläsarförening har äskat pengar från VKB. Olthins stiftelse,
Föreläsarförening, Strandstädning, Ensamkommande flyktingar och Byaluren fick
bidrag 2016. Framöver kommer VKB kräva motprestationer i gengäld för bidrag.
e) Inkomna skrivelser – inget inkommet.
§5 Badhytter & Bryggor
I fjol tillkom 2 nya hytter á 36 000.-. Stående underhåll. Samtliga hytter uthyrda. Kö på ca
40 personer. Ska ha betalt medlemsavgift för att få stå i kö. Styrelsen gav Kay mandat till
att stryka de i kö som inte betalt.
§6 a) Hemsidan
Nya utseendet presenterades. Diskussioner om viken.se/VKB. Möte med webbgruppen
samt Lars Niwong, Leif Olsson och Lennie Timour ska bokas för att reda ut korrekt
webbadress och ägare innan utbildning. Lotta sammankallar.
b) Byaluren – Överskott för nummer 46 - 2 625.§7 Kulturkommittén – inget att rapprtera
§8 VKB-arrangemang
a) Valborg – Rapport
Sång och tal. Bålet fick tändas ett par dagar efter pga att vindarna var kraftiga och låg
på inåt land. Mycket folk och god stämning precis som vanligt.
b) Vikenfesten – Status, bemanning, marknadsstånd, aktiviteter, o d
Läget under kontroll. Bra program finns. Bemanning klar. Fredag eftermiddag och
lördag morgon är alla välkomna med respektive för att förbereda hamnplanen.
Kommunen garanterar att hamnplanen ska vara klart till midsommar. Invigning
av ”nya” hamnen i samband med Vikenfesten.
Eric Ruuth vill visa film i festtältet, ev utanför om fint väder.
Daniel Karlsson, trollkonstnär och barnboksförfattare från Döshult vill uppträda.
Ytterligare rapporter kommer löpande från Christer.
c) Nationaldagsfirandet blev inställt i år pga ombyggnad i hamnen. Kommande års
evenemang kommer upp till diskussion i arbetsgrupperna.
§9 Övriga frågor
a) Styrelsemiddag
4 är emot denna aktivitet. Övriga är för. Christer återkommer med inbjudan till en
gemensam aktivitet efter höstmötet.

b) Flotten
Status på flotten är bra. Hamnföreningen ska informeras om att de äger flotten och
ansvarar för att flotten kommer på plats. Och upp till hösten. Lars Niwong och Kay
Winrqvist ansvarar för detta.
c) Toleransresa Auschwitz – Vikenskolans 9:or
Pengar finns i kommunen för höstens resa 2017. Det som är risk är budgetbeslut som
ifrågasätts för resa till hösten 2018. Diskussionen fortsätter arbetsgrupp.
d) Enkät till föreningarna
Christer och Lotta har tagit fram förslag på brev som skickas ut till respektive förening
i juni. Resultatet sammanställer Christer som skickar ut detta för fortsatt arbete i
arbetsgruppen.
e) Byaföreningar
Marknadsföra oss i olika byaföreningar i kommunen. Vi kommer etablera kontakter
men prioriteras inte just nu då vi har annat som är viktigare.
f) Finansiering – placering av kapital
Revisorerna har inga invändningar mot förslaget Christer presenterade 22/4. Om man
vill göra en förändring av finansiering i föreningen ska detta föreslås och beslutas om
på höstmötet. Vi behöver titta mer noggrant på detaljer och Christer återkommer
med hur vi i framtiden går vidare i frågan. Även en arbetsgrupp kommer ansvara för
detta.
g) Information till nyinflyttade
Se punkt e). Vi tar upp detta på kommande möte.
h) Brandstationens föremål – se under Sophiamöllans rapport.
i) Arbetsgrupper i styrelsen
Förslag till arbetsgrupper presenterades. Respektive grupp ska arbeta fram
förbättringar inom resp område för VKBs förbättrade framtid. 4 grupper prioriteras.
Resp grupp redogör status på kommande styrelsemöten. På höstmötet 26/10 2017
ska samtliga resultat presenteras.
§10 Mötesplanering
- Styrelsemöten 30/7, 14/9, 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 2017-06-09
Christer Johansson
Ordförande

Louise Alexén
Sekreterare

