Styrelsemöte Buas Framtid 2014-10-08
Närvarande:
Kenneth, Inga-Lill, Birgitta, Magnus, Jenny
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkänns med ändringen att punkt nr 9 stryks pga. för dålig närvaro vid
mötet.
3. Föregående protokoll godkänns.
4. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut. Bastun har hög beläggning och alla som hyrt den har betalat.
Vi har ännu inte fått någon faktura från kommunen för utegymet, så Jenny ska ta kontakt
med dem och be att den skickas så att vi verkligen får den innan årsskiftet.
Bastun:
Vad gäller bastun beslutades att årsavgiften blir den samma för 2015 som den har varit 2014.
Det behöver även bytas några brädor i bastun, så Inga-Lill ska tala med Jonas och höra om vi
kan få ett bra pris från Derome.
Bokningstelefonen som Inga-Lill har fungerar dåligt och det beslutades att en ny ska
införskaffas. Magnus erbjöd sig att hjälpa till med inköpet så att vi får en tålig och prisvärd
telefon.
Magnus vill även göra en online kalender för bokning av bastun så att man kan se på
hemsidan när det finns lediga tider, men det är ett projekt som kommer ta lite tid.
Det är full bemanning av bastuvärdar sedan Åke Johansson tagit en plats bland herrarna.
5. Arbetsgrupper
Drift och underhåll
Stegen till fyren är beställd och kommer att monteras till nästa säsong.
Angående bryggan vid Båle försöker vi få kommunen att stå för den eftersom det är en
kommunal badplats.
Landsbygdsrådet
Styrelsen godkände redan vidtagna åtgärder i form av att Jenny nominerades från Bua. Hon
är nu vald till suppleant i Landsbygdsrådet och redovisade för vilka frågor som tagits upp vid
valmötet. Tyngdpunkten för Landsbygdrådets verksamhet kommer ligga på bostadsfrågor,
infrastruktur i form av vägar, cykelvägar och fibernätsutbyggnad.
Magnus kom på att han har en kontakt på Trafikverket som kanske kan hjälpa oss vidare i
lobbyarbetet för en cykelväg till Limabacka och han kommer vidarebefordra uppgifterna till
Jenny.
Facebook
Diskussioner fördes om möjligheten att ha ett ”Buas Framtid-konto” på FB så att vi får en
egen sida och inte bara en grupp. Detta kostar pengar, och Magnus och Jenny ska ta reda på
mer i samband med den översyn som ska göras av hemsida och FB med anledning av att
Destination Bua läggs ner till årsskiftet, se punkt 7.
Fiberoptik
Victoria och Thom ska utföra dörrknackning i sina områden för att utreda intresset. Victoria
har börjat, men enligt Inga-Lill har inget ännu hänt i Thoms område.
Enligt Magnus kommer projekteringen att försenas från Varbergs Energis sida eftersom de
utreder vilka bidrag de kan söka för att finansiera arbetet så att de vet vad det kommer kosta
för varje person att ansluta sig innan intresseförfrågningar skickas ut.

Magnus och Victoria planerar en informationskväll för att förklara vad fiber är och hur det
fungerar och vid detta mötet kommer Varbergs Energi att medverka.
Fritidsaktiviteter
Invigningen av utegymet står för dörren, allt är under kontroll. Inga-Lill och Jonas har fixat
fina priser och My kommer hålla i själva instruktionen. Vi hoppas bara på fint väder.
Jenny kommer köpa in en piassavakvast och märka upp den med utegym, så att de som vill
gymma kan borsta bort löv och smuts från redskapen.
Övrigt
Det kommer hållas ett möte angående makrillfestivalen 16/10 på västkustvallen. Kenneth går
på mötet och han kommer att ta med sig frågan om kanotrace inför nästa år.
Kenneth föreslår att vi ska ha ett medlemsmöte på hösten nästa år för att få större
engagemang och ge möjlighet att väcka frågan om hur vi ska forma verksamhetsplanen inför
kommande år samt få ytterligare ett tillfälle att nå ut med information.
6. Se Landsbygdsrådet under punkt 5.
7. Destination Bua-Vad händer sen?
Vid årsskiftet läggs projektet ner, de olika gruppernas arbeten kommer då att få följande
fortsättning:
Fastighetsgruppen
Arbetet övergår till kommunen som fortsätter med planläggningen för hamnen
Näringslivsgruppen
Går in som en underförening i Veddige-Värö företagarförening.
Turism- och aktivitetsgruppen
Det finns planer på att bilda en ny grupp ihop med Båtfjordens hamn för att skapa mer
turism kring Bua Fiskeläge. Kenneth ska på möte ihop med Båtfjordens hamn och personer
som ingått i Turism- och aktivitetsgruppen.
När det gäller barackerna är tanken att göra sig av med dem. Det finns intressenter.
I och med att projektet läggs ner kommer även hemsidan att försvinna och i stället kommer
det skapas en sida som heter Buafiskelage.se. Tanken är att den sidan kan vara övergripande
med information om Bua och dess utbud. På så sätt skulle BF:s hemsida kunna ha mer
inriktning på att vara en ren föreningssida. Jenny och Magnus kollar på hur vi skulle kunna
lösa det på ett bra sätt.
8. Ersättningsreaktorer
Joakim Svahn önskar att vi ska mer aktivt bevaka frågan om Ringhals expansion, eftersom det
finns risk att det etableras någon annan form av kraftverk även om inte det byggs nya
reaktorer. Han har framfört önskemål till Jenny om att vi ska arbeta för att vara
remissinstans, vilket framkom att vi redan är. Vid mötet beslutades att vi inför nästa år lägger
in frågan i verksamhetsplanen, samt bildar en arbetsgrupp där Joakim är med och Jenny
sitter med som kontaktperson genetmot BF styrelse.
9. Mötet avslutas

Nästa möte blir den 5/11
Nedtecknat av Jenny Berg

