Buas Framtid
Protokoll
Tid:
Onsdagen den 4 december klockan 18.00
Plats:
Hamnkontoret
Närvarande: Kenneth Löfgren
Torgny Olsson
Birgitta Olofsson
Ingela Armbro
Åsa Annerström
Magnus Flysjö
Thom Olofsbacke
Kim Griffiths
Inga-Lill Stenman

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 8.
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes efter ändring av tid och plats, samt justering av
ekonomirapportsformuleringen.
4. Ekonomirapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningen har fortfarande god ekonomi.
Diverse investeringar har gjorts, både för Bastun samt inför Makrillfestivalen mm.
Likviditetsrapporten biläggs protokollet.
BESLUT Styrelsen beslutar att avsätta pengar till Aktionsgruppen för Pendelstation, för
genomförandet av en större utredning.
5. Rapporter/avstämningar
a/ Destination Bua
Öppet hus genomfördes den 16/11 i Fiskerilokalen. Ca ett 50-tal personer kom.
Den 19/11 genomfördes ett studiebesök i Kivik, där ett speciell restaurangkoncept
studerades.
28/11 var det möte med kommunen ang nybyggnation i hamnen.
Ett flertal möten är planerade i december. Ingela lägger ut information på
www.destinationbua.se
b/ Återinvigning av Bua center 30/11
Invigningen var välbesökt och både näringsidkare och besökare var positiva.
c/ Genomgång av samtliga uppdrag/ansvarsområden, kopplat till planeringen för 2014
Listan gicks igenom och bemanningen kontrollerades.
Magnus meddelade att Hovgården nu har fått sin fiberledning klar. Ytterligare utbyggnad
kommer förmodligen dröja något eller några år, då Varbergs Energi inte hinner med allt.
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6. Planering för 2014
a/ Verksamhet
Många verksamheter är redan inbokade i nästa års budget. Flertalet arbetsgrupper och
aktionsgrupper fortsätter arbeta även nästa år. Flera nya aktiviteter planeras.
b/ Budget
Kassören redovisade förslag till budget för 2014.
7. Tackfesten
Lördagen den 18 januari blir det tackfest. Inbjudningar går ut till de som arbetat för
föreningen under året.
8. Aktionsgruppen Pendeltågsstationen i Väröbacka
Föreningen avsätter medel i budget för 2014, för arbetet i aktionsgruppen
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet klockan 20.50.
Nästa möte är den 8 januari klockan 18.00. Inga-Lill fixar fikat.
Årsmötet bestämdes till den 5 mars 2014.

Kenneth Löfgren
Ordförande

Åsa Annerström
Sekreterare

