Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-02-24
Närvarande: Torgny Sara Marie, Jonas, Kim, Birgitta, Peter, Magnus, Ingela, Britt, Jenny.
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Mötet öppnas.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Ekonomirapport.
Vi har 139 000:- i överskott från 2015 varav 43 000:- är medlemsavgifter. Det innebär
problem med att vi kan behöva skatta för 96 000:-. Birgitta ska undersöka möjligheterna till
avskrivning samt om de 50 000:- som återlämnats från Destination Bua verkligen räknas som
inkomst. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte hållit oss till budget utan borde
återinvesterat större summor i aktiviteter eller inköp. Det är något vi ska ta med oss till nästa
år.
5. Rapporter och avstämningar
Fiber
Arbetena rullar på i Bua om än försenade.
I Sanddamm förhandlar Peter med Varberg Energi. Ursprungligen ville VE ha 50 000:- per
fastighet, men det senaste budet låg på 15 000:- per fastighet efter bidrag från
Sparbanksstiftelsen. Det finns i dagsläget 88 fastighetsägare som är intresserade.
Frågan om Buas Framtid eller Gamla Bua Bys vägförening ska ansöka om bidrag från
Sparbanksstiftelsen får tas upp igen efter att vi haft en dialog med stiftelsen. Det finns en risk
att stiftelsen inte är villiga att ge bidrag till samma förening igen.
Pendelstation Väröbacka
Torgny har meddelat APV att de inte lyft de medel Buas Framtid budgeterat som stöd för
APV under året.
På tisdag hålls möte med lokalpolitiker för att bilda opinion för pendeltågstationen. Mötet är
i sjöräddningens lokaler kl 18:00.
Ledande politiker i Kungsbacka och Varberg har gått samman för att kunna utöva
påtryckningar gentemot Region Halland.
Marknadsföring
Deadline för ändringar i Buakartan är satt till 15/2. Ingela dubbelkollar att numret till
bastutelefonen kommer vara oförändrat. Vi kommer inte hinna få med alternativa
bokningsförfaranden i tryck i kartan utan det får informeras om på annat sätt.
Kommunen kommer att göra ett nytt flygfoto över kartområdet i sommar så inför nästa
säsong får vi ta beslut om vi ska göra om underlaget för kartan.
Ingela ska försöka få in Kattegattledens sträckning i kartan.

För att ta fram en ny framsidesbild till kartan har Ingela tagit fram lite olika alternativ. Ett
förslag från Sara Marie var att ha en offentlig omröstning på t.ex. Facebook om vilken bild
Buaborna tycker passar bäst.
Glassboden och Konstboden kommer att drivas av Ingela i sommar. De båda bodarna
kommer att användas till servering av glass, skaldjur och drycker med lokal anknytning. Även
i år är det skolungdomar som är anställda som personal.
Landsbygdsrådet
Victoria önskar 15 minuter på årsmötet för att informera om Landsbygdsrådet och dess
verksamhet.
Drift och underhåll
Jonas för fortsatta diskussioner med Pål och Kaj för att se om de kan åta sig att sköta
iläggning och upptagning av bryggan framöver.
Trafiksäkerhet
Torgny informerar om att fartdämpande åtgärder kommer att sättas upp längs
Kustroddarevägen.
Jenny har varit i kontakt med kommunen ang. hastigheten längs Gärdskullevägen m fl. och
fått till svar att det är Gamla Bua Bys vägförening som i egenskap av väghållare kan besluta
om vilken hastighet som ska gälla. Enligt Peter är det inte riktigt så enkelt, men ha lovar att ta
med sig frågan och ställa den till rätt person. Att få till 30 förbi förskolan borde inte vara
ogörligt.
Jenny åtar sig att ta kontakt med Sofia Lindgren på Hamn och Gata och undersöka om man
kan förbättra cykelvägen längs Hultavägen.
Samverkan Bua
Torgny vill få in frågor inför nästa möte.
Bryggebastun
Inga-Lill har meddelat att hon önskar avgå som bastuansvarig. Torgny har kallat till möte med
Bastuvärdarna för att se hur vi kan lösa situationen. Möjligheter för hur man kan underlätta
för den som blir bastuansvarig efterlyses. De förslag som kom fram under styrelsemötet var
att ha ett internetbaserat bokningssystem, att dela upp ansvaret i en bokningsansvarig och
en som ansvarar för underhåll, samt möjlighet att kunna ringa och sätta på bastun.
Jonas erbjuder sig att vara kontaktperson gentemot hantverkare gällande underhållet samt
för att beställa förbrukningsvaror om vi kan ha ett större lager av dessa.
Kommande underhåll är att byta 2 altandörrar, hänga om den ena samt att byta ytterdörr
och bygga ett entrétak.

6. Övriga frågor
Valberedningen
Peter blir kvar ett år till som suppleant, Kim avgår som ordinarie och kvarstår som suppleant.
Makrillfestivalen
Möte 9/3, Sara Marie går på det mötet.
Styrelsen beslutade även att vi ska satsa på ett Kanotrace i år igen. Vill Johanna Nilsson vara
med vid ett sådant evenemang?
Ersättning till styrelsemedlemmar för resor mm.
Frågan väcks om det finns möjlighet för föreningen att ge ersättning vid resor till
utbildningar/konferenser och dylikt som görs i föreningens intresse. Styrelsen beslutar att
godkänna det samt att den ersättning som utgår generellt ska vara den lägsta
milersättningen vid användning av egen bil.
Grillplats vid Krokstad
Den 1/3 tar Bua emot ett antal ensamkommande flyktingbarn. För att ge dem en möjlighet
till att lära känna någon i byn och oss en möjlighet att lära känna dem planerar
ungdomsgården ett gemensamhetsprojekt tillsammans med frivilliga. Tanken är att
ungdomarna i bua tillsammans ska bygga en ny grillplats vid Fyren. Kommunen är positiva till
projektet och så även Buas Framtid. Styrelsen beslutar att det finns möjlighet att sponsra
med material till bygget om en förfrågan kommer in.
Budget 2016
För att kunna fastslå detta års budget behöver vi kunna jämföra med utfallet från 2015, vilket
inte är möjligt vid detta möte. Torgny och Birgitta ordnar detta till årsmötet.
Årsmötet
Torgny hämtar nyckel. Sara Marie ordnar med inköp för fikat. Jenny, Sara Marie och Britt kan
hjälpa till att ställa i ordning.
Fika nästa gång
Peter
Nästa möte
23/3 kl 18:30 i Sanddamm.
7. Mötet avslutas.
Vid protokollet

Mötesordförande
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Jenny Ahnlund Berg

Torgny Olsson

