Föreningen

Buas Framtid
Tid:
Plats:

STYRELSEMÖTE
2013-04-03

PROTOKOLL
04/2013

Onsdagen den 3 april klockan 18.00 (till ca 21.00)
Hamnkontoret

Närvarande: Kenneth Löfgren (ordförande)
Birgitta Olofsson
Åsa Annerström
Magnus Flysjö

Thom Olofsbacke
Ingela Armbro
Annika Nilsson (till 19.20)
Kim Griffiths

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Diskussion om arbetsformer
Samverkan Bua består av representanter från ortens olika föreningar och driver
långsiktiga frågor kring ex. bostäder och serviceverksamhet
Destination Bua arbetar med utveckling av hamnområdet via ett EU-projekt
Gruppen Bua Centrum arbetar med kontakt mot Varbergs bostad, för att utveckla
centrat.
I övrigt finns ansvariga för Valborgsfirande, Makrillfestival, allmän trivsel osv.
Vi behöver klargöra ansvarsområden, avvägning mellan avrapporteringar om vad som
gjorts och vad som skall göras utifrån verksamhetsplanen och i detta ingår också
prioriteringsdiskussioner - vad är mest angeläget, vad kan vänta, hur mycket hinner vi
med.
En viktig punkt är hur vi kan hålla styrelsen, medlemmarna och Buaborna
informerade om vad som sker, skall ske mm.
Viktigt att diskutera är vem som ansvar för de olika kanaler som finns; anslagstavlan i
centrum, hemsidan, facebook-gruppen etc.
Ingela, Thom, Magnus och Victoria ser tillsammans över Hemsidan.
Diskussioner om arbetsformer, ansvar mm tas upp vid behov vid kommande
styrelsemöten.
4. Sammanträdestider
2013: 3/4, 8/5, 5/6, 14/8, 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12. 2014: 8/1 och 5/2.
(Årsmöte 5/3?)
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5. Ekonomirapport
Birgitta redogjorde för ekonomin i dagsläget. Ekonomirapporten biläggs protokollet
6. Sponsring
Föreningen har sponsrat en förening med en bastukväll, med tanken att locka
utomstående att hyra/nyttja bastun.
7. 2013 års verksamhet
Verksamhetsplanering och budget för 2013 diskuterades utifrån ansvar och
prioriteringar samt dagsläget. Planerna biläggs protokollet.
Diskussioner om verksamheten återkommer vid behov vid kommande styrelsemöten.
8. På gång
Valborgsmässofirandet planeras. Victoria Wiman har det övergripande ansvaret,
Ingela Armbro sköter utformning av annonsering. Information sätts upp ”på byn” och
läggs ur på Facebook-gruppen och Föreningens hemsida. Thom, Magnus och Ingela
fixar.
Översyn och upprustning av ortens lekplatser behöver göras. Kim Griffiths pratar med
ansvarig på kommunen samt gör en kartläggning (status, säkerhet mm) av
lekplatserna.
Beslut: Föreningen Buas Framtid skapar en arbetsgrupp som driver frågan om fiberutbyggnaden på orten. Magnus Flysjö är ansvarig för gruppen.
9. Bastun – Momsredovisning mm
Bastun har stängt under juli, för underhåll osv.
Bastuverksamheten behöver momsregistreras.
Beslut: Birgitta får i uppdrag att ordna så att registreringen görs.
10. Uttalande ang nybyggnation
På årsmötet beslutades att styrelsen skulle göra en skrivelse till Varbergs bostad och
Varbergs kommun ang. önskemål om nybyggnation av bostäder i Bua.
Beslut: Torgny Olsson och Kenneth Löfgren får i uppdrag att utforma skrivelse.
11. Destination Bua – Grönområde 2013-2015
Ingela Armbro redogjorde för organisationen av projektet. 4 arbetsgrupper ska bildas,
som ska ansvara för olika delar av planeringen. Ingela visade förslag till förändring av
området närmast hamnen. Buas Framtid har tillfrågats om bidrag till byggandet av
stenmurar, flaggor etc.
Beslut: Föreningen Buas Framtid bidrar med 100.000 kronor till
Grönområdesprojektet.
12. Ev. ny bensinstation i Bua
Möjligtvis är en ny bensinstation på gång i Väröbacka. Buas Framtid bevakar
utvecklingen men arbetar inte aktivt med frågan.
2

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet (20.56)
Nästa möte är den 8 maj. Magnus fixar fikat.

Åsa Annerström
Sekreterare

Kenneth Löfgren
Ordförande
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