
 
Protokoll från styrelsemöte med Vikens Kultur- och Byaförening 
 
Dag  Torsdag 8:efebruari, 2018 
Tid  18.30 – 20.00 
Plats Östra Magasinet, Viken 
Närvarande Christer Johansson, Lotta Hördin, Leif Olsson, Louise Alexén, Ove Johansson 

Lars Niwong, Robert Johansson, Tove Mauritzson, Lena Thorsson, Lars 
Reuter, Ann-Britt Strufve  

  
 Ej närvarande  Kay Winqvist 
___________________________________________________________________________ 
 
Dagordning 
 
§1 Ordförande öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning. 
 
§3 Föregående mötesprotokoll. Inga synpunkter. 
 
§4 Rapporter & marknadsföring 

a) Sophiamöllan 
Tioårsbudgeten presenterades.  
Svårt att rekrytera nya medarbetare.  
Fyra ungdomar kommer att arbeta under sommarlovet.   
 

b) Sjöfartsmuseet 
Uppstartsmöte med planering för 2018 har ägt rum.  
Brandkårsutställning planeras för Vikenfesten.  
Ny medarbetare värvad, Claes Eriksson.  
 

c) Skeppargården 
2018 års aktiviteter planerade. Finns på VKBs och kommunens hemsida. 
Länsstyrelsen besöker dem v 7 för att titta igenom renoveringsbehov. 
  

d) Kassören  
Förbereder budgeten som ska presenteras på årsmötet.  
Medlemsantalet viker. Skrivelse för att öka det i vårens nummer av Byaluren.  
Medlemmar i VKB kan söka bidrag för sina olika föreningar. Regler om detta kommer. 
Avkastning på donationer - Under hösten har vi haft genomgång med jurister och fått 
större insyn i varför avkastningen ska vara kopplad till ändamålet. Vi tog beslut om att 
detta ska ske från och med 2018. 
Styrelsen beslutade att upphäva det beslut som togs i december angående NEOX-
avtalet. 

  
e) Inkomna skrivelser 

Belysning och skyltning i Viken – Tove och Lotta har bokat möte med kommunens 
planarkitekt.  



Toleransresan – Lars N samlar in idéer från styrelsen, skriver ihop en lista på 
aktiviteter vi behöver hjälp med och antal personer på respektive aktivitet. Meddelar 
Lotta Röhr Nilsson om vårt erbjudande. Maxbelopp för bidrag är SEK 10 000.-. 
 

§5 Badhytter & Bryggor 
  
§6 a) Hemsidan  

Ny webbansvarig utses efter årsmötet i mars, då tar vi ett avslut med Lennie som gör 
en överlämning. 

 
 b) Byaluren 

 Redaktionen har haft uppstartsmöte för vårnumret som kommer ut i maj. 
 

§7 VKB-arrangemang 
Vikenfesten 
Programmet fastställs 10/4.  
WBS ska ha årsmöte i februari. Då de bestämmer hur kvällsutbudet kommer att se ut. 
Efter detta kan övriga föreningar och företag besluta hur de kan/ska agera.  
Vikens Bryggeri vill gärna vara engagerade i festen.  
Utse ytterligare medlemmar i en lördagsgrupp (Lena/Lars N) och en söndagsgrupp 
(Lotta/Tove) för att planera upp aktiviteter.  
 
Valborg  

 Vi har fått tillstånd från polisen. 
 Fremlab ställer upp med ljudanläggning. 

Eldansvarig Lars Niwong behöver en ersättare som kan ställa upp vid behov. Styrelsen 
funderar på kandidater och tar beslut om detta när nya styrelsen är på plats efter 22/3. 

 
§8 Övriga frågor 

Stadgeändringar - ska dras på årsmötet.  
Placeringspolicy – det ska informeras om och ha årsmötets godkännande om en ändring. 
Vi önskar upphäva 2004 års beslut och årsmötet skall godkänna detta och ge styrelsen i 
uppdrag att utarbeta och anta en ny placeringspolicy. 

 Valberedningen – Ove Johansson kommer att ingå i Valberedningen.  
 Verksamhetsberättelsen – undertecknades av samtliga styrelsemedlemmar.  

Årsmöte 22/3 – Annonsering i byn. Annonseras i HD. Kommunens säkerhetsansvarig 
Kristina Pålsson kommer att hålla en presentation och hålla en frågestund kring säkerhet.  
 

§9 Mötesplanering 
 Årsmöte torsdag 22/3, kl 19.00, Hemgården.  
 
 
 Viken 2018-02-08 

 
 
 
Christer Johansson   Louise Alexén 
Ordförande   Sekreterare 


