Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Plats:

Onsdagen den 2 oktober klockan 18.00
Hamnkontoret

Närvarande
Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Birgitta Olofsson
Annika Nilsson
Åsa Annerström
Magnus Flysjö
Kim Griffiths

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Godkännande av föregående protokoll
Noteras att Annika Nilsson var frånvarande. Protokollet godkändes.
4. Rapporter/avstämningar
a/ Återinvigning av Bua centers
Torgny har varit i kontakt med projektledaren. Varbergs bostad kommer att vara
huvudansvarig för invigningen men Buas Framtid och affärsidkarna kommer att
bjudas in till samtal kring frågan.
b/ Almanackor
Vi kommer beställa 500st exemplar av almanacka med naturbilder från Bua
Ingela handlägger ärendet.
c/ S-föreningens öppna möte
Mötet var välbesökt och bl.a. nybyggnation diskuterades.
Representanter från Socialdemokraterna, kommunens Planeringskontor samt lokala
markägare var närvarande. I dagsläget finns få byggnadsmöjligheter i Bua och
byggandet av äldreboende är inte aktuellt i dagsläget.
d/ Vendelsö
I dagsläget har aktionsgruppen samlat in 3300 namnunderskrifter. Aktionsgruppen
ligger i förhandling med kommunen & länsstyrelsen för att påverka Naturvårdsverket.
Ingen försäljning är ännu aktiverad och gruppen jobbar på att förhala den ytterligare.

Buas Framtid
5. Ekonomirapport
Vissa förbättringar görs vid bastun.
Kassören redovisade dagsläget och föreningen har en fortsatt god ekonomi. Rapporten
godkändes och biläggs protokollet.
6. Sommaraktiviteter?
Brännbollsturnering/minigolfstunering?
Nationaldagsfirande?
Punkten bordläggs till ett senare möte
7. Organisation, ansvar, arbetsfördelning
Listan på Arbetsgrupper fylls på och biläggs protokollet
8. Allmänna arvsfonden?
Det går att söka anslag ur allmänna arvsfonden för ungdomar.
Styrelsen har ärendet i tankarna men agerar inte i dagsläget.
9. Gång och cykelväg Limabacka-Bua
Frågan tas upp av Samverkan Bua den 11/10
10. Södra Cells produktionsökning. Inbjudan till ett möte på Södra den 11/10 kl. 17:00
Henrik Svahn medverkar på mötet med mandat att föra Buas Framtids talan och sedan
återkopplar Henrik till styrelsen. Kenneth kontaktar Henrik.
11. Årets utvecklingsgrupp
Ingela, Torgny och Kenneth får i uppdrag att skriva en ansökan från föreningen.
12. Varbergs teaterförening (förfrågan om arrangemang)
Teaterföreningen har hört av sig med förfrågan om vi i Bua är intresserade av att de
anordnar arrangemang hos oss. De utför arbetet men föreningen skulle i så fall
anordna lokal och marknadsföring. Kenneth och Kim tar kontakt för att boka ett möte.
13. Protokollen på hemsidan?
Protokollen ska läggas ut på Hemsidan. Kenneth skickar över tidigare protokoll till
Magnus som ordnar det. Åsa lägger ett meddelande i Föreningens facebookgrupp.
14. Övriga frågor
En förfrågan om Buas Framtid kan hjälpa till med lokal har inkommit. Då föreningen
inte har tillgång till egen lokal hänvisar vi till Brygghuset istället.
15. Mötets avslutande
Nästa möte är den 6 november klockan 18.00. Åsa fixar fikat.
Ordföranden avslutade mötet.

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

