Protokoll styrelsemöte Buas framtid 2016-05-11
Närvarande: Torgny, Ulla, Jonas, Kim, Birgitta, Sara-Marie, Magnus.

1. Mötet öppnas.
Torgny öppnar mötet.
2. Dagordningen godkänns.
Dagordningen godkänns.
3. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkänns.
4. Ekonomirapport
Föreningen har en stabil ekonomi. Flera större utgifter kommer att belasta ekonomin
under maj månad. Ekonomirapport bifogas.
5. Avstämningar
a. Fiberoptik
Peter jobbar vidare med att få tillräckligt många i Sanddamm intresserade för att
utbyggnad i Sanddamm skall kunna ske. Sparbanksstiftelsen har beviljat föreningens
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad i Sanddamm. Ansökan var på totalt 88 fastigheter
á 7000kr och rekvisitionsblankett har skickats till Magnus Flysjö, vilken kommer att
vidarebefordras till kassören. Än så länge har inte tillräckligt många (minst 80
fastigheter) i Sanddamm gått med i satsningen.
b. Pendelstation
Jobbar intensivt med att på föreningar och företag att engageras sig för
Pendeltågstation i Värö. Nästa möte nu på torsdag den 12 maj.
Socialdemokratiska Partiet i Varberg har kallat till möte den 16 maj.
Torgny, Per-Erik Wikström, Magnus Sandgren och Jan Sandgren ska informera om
fördelarna med en Pendeltågstation i Värö. Motsvarande möte kommer att hållas med
Alliansen den 24 maj.
c. Marknadsföring
Kartor är nu tryckta och finns i föreningens bod.
d. Landsbygdsrådet
Birgitta rapporterade att en delegation från Kristianstad besökte Varbergs
Landsbygdsråd i början på Maj för att titta på hur vi jobbar, Birgitta deltog i detta.
Birgitta kommer även att åka på årskonferensen för ”Hela Sverige skall leva” på Gotland.
Föreningen tog beslut om att bekosta 1000kr i utlägg för resan som Birgitta kommer ha.
e. Drift och underhåll
Pål och Kaj hinner inte/kan inte laga badstegen vid fyren. Klas Nilsson Entreprenad har
fått frågan istället. Vi inväntar svar.

f. Trafiksäkerhet
30-skyltar är nu uppe vid Gärdskulleskolan. Inget nytt om 50-skyltar vid viadukten gamla
E6 och vägen ut mot motorvägen.
g. Samverkan Bua
Torgny har meddelat Jan Malmgren att vårens möte ställs in. Nytt möte planeras till
början på hösten.
h. Bryggebastun
 Uthyrningen går bra.
 Torgny och Ulla har träffat Johan Karlsson (snickare) och Christer Larsson
(Larssons Golv) för att diskutera vad som kan göras åt bastugolvet. Skall nytt golv
läggas så blir de inte gjort i år. Både Johan och Christer är fulltecknade hela året.
Johan skulle helst vilja byta ut bastubänkarna p.g.a. svårigheter att få de på plats
igen, när golvet lutning har ändrats. Mattläggaren tror inte på att laga befintligt
golv.
 Dörrarna byts v20.
 Sara-Marie fortsätter att undersöka möjligheten att få till ett bokningssystem.
 Styrelsen bestämmer att bokningstelefonen skall få ett abonnemang istället för
det nuvarande kontantkortet som inte har varit så förmånligt.
6. Övriga frågor
a. Makrillfestivalen 16 juli
Planeringen för årets Makrillfestival fortgår. Torgny kommer gå på mötet den 18 maj
eftersom varken Sara-Marie eller Magnus kan.
Det har kommit fram att några personer som lämnade Buapudding till förra årets
Makrillfestival missades att bjudas in till tackfesten tidigare i år. Styrelsen tog därför
beslut om att tacka alla som lämnade Buapudding med en blomma och tackkort.
Sara-Marie fick i uppdrag att se till att detta blir gjort. Styrelsen tog beslut på att 150kr
per person som skall avtackas får användas för inköp av kort/blommor etc.
b. Bidrag till reparation av Krokstadsfyren
Fiskarna i Bua ansöker om bidrag till att måla och reparera Krokstadsfyren. Totalt skulle
det gå på ca 15000kr. Styrelsen ger Torgny i uppdrag att tala med Roy och Kenneth från
Brygghuset och Hamnen om att dela på kostnaderna.
c. Båtbodarnas dag den 4 juni
Torgny har träffat kommittén för Sjöbodarnas dag som sker lördagen den 4 juni.
Samtidigt blir det invigning av den nya glassbryggan. Buas Framtids engagemang blir att
ordna en tipspromenad för vuxna och en för barn. Dessutom skall vi ordna en femkamp
på Hamnängen närmast hamnen. Är brickorna klara kan vi ha dem till försäljning. Hela
arrangemanget är mellan 15-17.
Föreningen har under en tid funderat på att köpa in egna tält som kan användas vid
olika evenemang. Styrelsen beslutar att två tält skall köpas in.
Jonas får i uppdrag att fixa tält. Torgny och Magnus bistår med hjälp.
Föreningen vill bjuda alla barn på glass. Kim pratar med Ingela och Torgny samordnar
med Roy.

d. Utlägg under Valborgsmässofirandet
Styrelsen beslutar att Kim skall få tillbaka 500kr av föreningen som hon tog ur egen ficka
för utlägg till de ungdomar som sålde facklor.
7. Nästa möte
Nästa möte 2016-06-08 kl. 18.30.
Kim tar med sig fika.
8. Mötet avslutas
Vid protokollet

Mötesordförande

Magnus Flysjö

Torgny Olsson

