Föreningen

Buas Framtid
Tid:
Plats:

STYRELSEMÖTE
2013-05-08

PROTOKOLL
05/2013

Onsdagen den 38 maj klockan 18.00
Hamnkontoret

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

Thom Olofsbacke
Torgny Olsson
Annika Nilsson
Kim Griffiths

Adjungerade Per-Erik Wikström

Victoria Wiman

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes
4. Rapporter/avstämningar
a/ Valborgsmässofirandet
Problemen med brandvakter löste sig till slut. Torgny konstaterade att flera munstycken
saknades. Bör betänkas till nästa års firande.
Göran Stark på frivilliga brandkåren ställde upp med ett flertal andra som brandvakter och
tackas med en gratis bastukväll.
b/ Makrillfestivalen
Buas Framtid samarrangerar festivalen med Bua If. Victoria har varit på ett antal möten
med Bua If. Nu gäller det att få ihop ”personal” till de olika arbetsstationerna. Annika,
Victoria och Åsa ska träffas och planera vidare.
c/ Politikerträffen
Per-Erik rapporterar om att kommunens fullmäktigepolitiker har bjudits in till
informationsmöte om vad som är på gång i Bua. Ett flertal möten har genomförts med
samtliga politiska partier.
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d/ Varbergs landsbygdsråd
Landsbygdsrådet ska vara ett samverkansorgan för de olika lokala utvecklingsgrupper i
kommunen och arbeta för att synliggöra landsbygden och verka för dess invånare.
e/ Pendelstation
Per-Erik redogjorde för aktionsgruppens arbete och fortsatta planer.
f/ Destination Bua
Då Ingela inte kunde närvara vid dagens möte, har hon delgett en rapport från Destination
Bua. Rapporten biläggs protokollet.
Båtfjordens Hamn är utförare av arbetet vid grönområdet och fakturerar föreningen Buas
Framtid.
g/ Kartläggning av lekplatser
Kim har varit i kontakt med de i kommunen som är ansvariga för lekplatserna. Kim har kollat
en del av lekplatserna och kommer fortsätta översynen. Hon kommer även ha vidare
kontakt med kommunen.
5. Ekonomirapport
Birgitta redogjorde för dagsläget. Rapporten biläggs protokollet
6. Större byggrätter på Bua Strand och i Sanddamm
Frågan bordlägges.
7. Nationaldagsfirande
Victoria väckte frågan om ett arrangerat firande, ex.vis ”moppe-cortege” och grillning. Ett
tillstånd måste i.s.f. sökas från polisen. Victoria och Kim påbörjar förberedelser och
undersöker olika möjligheter.
8. Ev. finansiering av fritidsutrustning för barn/ungdom, förslag från Jenny Berg
Kim och Thom undersöker vilka aktiviteter/utrustning som kan vara aktuellt att begära
anslag för. Kim och Thom återkommer till styrelsen med eventuella förslag.

9. Fortsatt diskussion om arbetsformer och verksamhet
Kenneth och Torgny träffas och ser över strukturen för föreningens olika ansvarsområden.
10. Övriga frågor
a) sponsring/bidrag
Buaskolans år 4 har gått vidare till finalen i schack-4an i Västerås och har frågat om bidrag
till resan. Styrelsen diskuterade föreningens inställning/policy vid sådana förfrågningar.
Föreningen ska ta fram ett ”regelverk” för denna typen av förfrågningar och avslår förfrågan
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b) Pressbyrån kommer att stänga inom en snar framtid.
Spel-delen flyttar över till ICA. Vad som händer med lokalen vet ingen i dagsläget.
11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.55. Torgny fixar fikat nästa möte.

Åsa Annerström
Sekreterare

Kenneth Löfgren
Ordförande
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