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

Torsdag 18:e januari, 2018
18.30 – 21.00
Östra Magasinet, Viken
Christer Johansson, Lotta Hördin, Leif Olsson, Louise Alexén, Ove
Johansson, Robert Johansson, Tove Mauritzson, Lars Reuter, Ann-Britt
Strufve

Ej närvarande Kay Winqvist, Lena Thorsson, Lars Niwong
___________________________________________________________________________
Dagordning
§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning.
§3 Föregående mötesprotokoll. Inga synpunkter.

§4 Rapporter & marknadsföring
a) Sophiamöllan
Renovering - Gör mycket arbete själva och hamnar därmed endast på en kostnad på
ca SEK 5 000.-.
b) Sjöfartsmuseet
Arbetar vidare med Merseyship-utställningen för sommaren. Beslut kommer troligen
på nästa möte.
c) Skeppargården
Ingen rapport.
d) Kassören
Medlemsavgifter - Styrelsen beslöt att på årsmötet redogöra för att
dubbelbetalningar har inkommit och be medlemmarna att kontrollera sina
utbetalningar och skicka meddelande till info-mailadressen om eventuell
dubbelbetalning.

e) Inkomna skrivelser
Inbjudan till Strandbadens byaråd. Lotta meddelar att någon ur styrelsen kommer
12/4.
Fick skrivelse från en medlem. Styrelsen har tagit del av skrivelsen och uppskattade
engagemanget och tyckte att det var bra förslag på vad VKB ska arbeta med. Många
av förslagen arbetar vi redan med och en del ligger i våra framtida planer.
Dokumentation om badhytter finns på arkivet på Hemgården.
Café Ida lägger ned sin verksamhet.
§5 Badhytter & Bryggor
Ingen rapport.
§6 a) Hemsidan
Uppdateringar sker regelbundet.
b) Byaluren
1:a februari redaktionsmöte för majnumret. Christer bad respektive stiftelse att inkomma
med artiklar.
§7 VKB-arrangemang
Vikenfesten - Beslut är taget att det blir helgen 28-29/7.
WBS styrelse tar formellt beslut om deras ansvar för lördagskvällen under Vikenfesten
under februari.
Lotta tar ansvar för arbetsgrupp för söndagens arrangemang.
Valborg – Talare utsedd: Stina Hagman. Kantorerna står för sången. Polistillstånd är sökt.
§8 Övriga frågor
Donationsmedel

VKB styrelse beslöt att till Kammarkollegiet ansöka om permutation avseende den Svenssonska
Donationen då dess ändamål inte längre kan uppfyllas. VKB anser att i linje med testators vilja det
övergripande ändamålet uppnås med följande ändamålsbeskrivning.
”Ändamålet för donationen av Marta och Bojan Svensson skall vara att dess medel skall användas
för underhåll och förbättring av bryggor och badplatser i Viken.”
Det uppdras åt ordförande och kassören tillsammans att tillse att ansökan om permutation inges
och att vid behov ändra ändamålsbeskrivningen så länge den övergripande betydelsen att främja
badande i Viken uppnås.

Budget 2018
Kassören lämnade redogörelse för årets budget, vilken offentliggörs på årsmötet i mars.

§9 Mötesplanering
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 8/2, kl 18.30 i Östra magasinet.
Årsmöte torsdag 22/3, kl 19.00, Hemgården.
Viken 2018-01-18

Christer Johansson
Ordförande

Louise Alexén
Sekreterare

