Föreningen

Buas Framtid

STYRELSEMÖTE
2013-11-13

PROTOKOLL
10/2013

Tid och plats: onsdagen 13/11 kl. 18.00 Hamnkontoret
Närvarande: Kenneth Löfgren (ordförande)
Ingela Armbro
Inga-Lill Stenman
Torgny Olsson
Magnus Flysjö (delvis)

1) Mötet öppnas
Kenneth hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet

2) Godkännande av Dagordning.
Dagordningen godkändes

3) Förgående protokoll
Förgående styrelseprotokoll nr 9 2013 gicks igenom utan anmärkningar.

4) Rapporter/Avstämningar
a/ Destination Bua.
Ingela berättade att den 19/11 åker en grupp och gör studiebesök till Kivik för att besöka
Buhres Fiske-restaurang.
Den 11/12 är det fysiskt möte näringsliv/turism
Den 28/11 Har fastighetsgruppen ett informationsmöte angående boende för äldre, där
representanter från Varbergs Kommun kommer att närvara.
Den 9/12 kommer grönområdesgruppen ha ett fysiskt möte
b/ Återinvigning av Buas Center
Invigningen kommer att ske den 1:a advent (1 december) mellan kl. 14.00 -18.00.
Hyresgästerna kommer att ha öppet hus och visa lite av sina produkter.
Buas Framtid kommer att ordna en poängpromenad. Vi kommer att servera glögg med
pepparkakor, dela ut reflexbrickor till barn och vuxna och sälja almanackor med motiv från
Bua och dess omnejd.
Kenneth, Inga-Lill, Torgny, Magnus och Ingela kommer att vara med vid invigningen. IngaLill är sammanhållande för gruppen. Inga-Lill och Torgny har ett möte den 21/11.
c/ Almanackor
500 st är beställda och kommer att kosta oss 17 kr/st. Vi kommer att sälja dessa för 20 kr/st.
Tre olika bilder från almanackan kommer att säljas separat i uppförstorad bild. För dessa bilder
kommer priset att vara 50 kr/st eller alla tre för 100 kr. Hälften av den summan kommer att gå
till fotografen.
d/ S-föreningens öppna möte ang. hälso- och sjukvård
Ambitionerna är att Bua skall bli sin egen vårdcentral. Det finns planer att i framtiden bygga ut
distriktsmottagningen och att ha tre läkartjänster i Bua. En förutsättning är att kundunderlaget
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ökar med 1500-2000 personer. Idag finns många Bua och Väröbor som åker till Varberg
beroende på den dåliga kollektivtrafiken till Veddige.
e/ Vendelsö
Se bifogad bilaga från Victoria.
f/ Makrillfestivalen.
Bua IF har kallat till möte angående Makrillfestivalen som Ingela är kallad till. Ingela kommer
att ta upp framtida planeringar av Makrillfestivalen. Vilka ambitioner har Bua IF att utvidga
och förnya festivalen, engagera fler föreningar och klubbar??
g/ Protokoll på hemsidan.
Magnus fixar detta.
h/ Pendelstation
Skjuter upp frågan till nästa styrelsemöte.
i/ Varbergs landsbygdsråd
Ingela är kallad till ett möte med Varbergs Landbygdsråd (där Per-Erik är ordinarie och
Victoria ersättare) för att redogöra hur vi i Buas Framtid har arbetat med enkäter och vad det
kostar. Helt enkelt att delge de andra föreningarna om våra erfarenheter och kunskaper i frågan.

5) Ekonomirapport
Birgitta kunde inte närvara vid mötet. Kenneth , Ingela och Inga-Lill hade några dagar tidigare
varit och pratat om ekonomi och planering för 2014. Styrelsen beslutade att inköpa 2 st
våffeljärn för 6900 kr/st, ljusslingor som skall belysa flaggstången i Bua Center 1200 kr och
inköp av 3 st utomhusgym redskap för 50 000 kr. Birgitta får redogöra mer ingående om
ekonomin vid nästa möte.

6) Godkännande av vidtagna åtgärder.
- Skrivelse till Södra Cell ang planerad produktionsökning Se bil.
- Årets Utvecklingsgrupp, ansökan. Se bil
- Inköp av Reflexer för c:a 6000 kr
- Hemsidan , abonnemang1188 kr/år
Ovanstående åtgärder godkändes av styrelsen.

7) Investringar/andra kostnader under 2013.
Bastun
- Olja för impregnering av däcket runt bastun 5000 kr. Special olja som innebär att
nästa impregnering behövs tidigast om 10 år.
-Belysning på altanen 3000 kr plus arbetskostnad
-Plexiglas till altanen c:a 1000 kr
-Bänk till altanen kostnad ??
- Reflexer se ovan.
- Almanackor se ovan
Ovanstående utgifter godkändes av styrelsen.

8) Årskrönika2013 och planering för 2014, förslag
Årskrönika samt planering för 2014 hade Ingela tagit fram. Mötet kom överens om att texten
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skulle bantas och Ingela kommer med ett nytt förslag inom de närmaste dagarna. Meningen är
att detta skall vara klart för utdelning till återinvigningen av Bua Center.

9) Uppdrag/ansvarsområden
Victoria önskar att frånsäga sig ansvaret för hemsidan. Magnus har tagit på sig ansvaret och
hoppas att Thom kan vara medhjälplig. Bl.a. föreslogs att hemsidan ”skulle bantas” som idag är
väldigt innehållsrikt.

10) Datum för ”Tackfesten”
Inga-Lill har ringt Barbro Enarsson och bokat fiskerilokalen 2 lördagar den 18 och 25 januari.
Åsa får kontakta Barbro vilken dag som passar bäst. Barbros telefon nummer är 661206.

11) Övriga frågor
Inga-Lill hade fått frågan att hyra Bastun på dagtid utan att använda bastun. M.a.o. man ville
hyra samlingslokalen för att ha mindre möten. Det beslutades att det var ok. 300 kr för 3
timmar och därefter 100 kr timmen

12) Kaffe vid nästa möte
Åsa

13) Nästa möte
Onsdagen den 4 decembers kl. 18.00 i Hamnkontoret.

14) Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras

Torgny Olsson

Kenneth Löfgren
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