Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-06-08
Närvarande: Torgny, Jenny, Sara Marie, Kim, Magnus Thom
Mötet öppnas.
1. Dagordningen godkänns.
2. Föregående protokoll godkänns.
3. Ekonomirapport.
Utgår, då kassören ej är närvarnde.
4. Rapporter och avstämningar
Fiber
Det är i dagsläget för få som vill ansluta sig till fiber i Sanddamm för att Varberg Energi ska
vara villiga att påbörja arbetet. Peter jobbar på att öka intresset. Bidraget från
Sparbanksstiftelsen är beviljat och gäller i två år.
Pendelstation Väröbacka
Aktivitetsgruppen ska vara med på Norvalla Marknad för att öka opinionen för tågstopp i
Väröbacka. De lånar då de nya pop-up tälten som föreningen införskaffat.
Marknadsföring
Två pop-up tält och beach-flaggor är införskaffade till föreningen. En instruktion för hur man
sätter upp tälten är under framtagande.
Landsbygdsrådet
Utgår då Birgitta inte är närvarande.
Drift och underhåll
Pål och Kaj hade inte möjlighet att laga och lägga i bryggan vid Fyren. Torgny ska kolla med
Christian Hagberg om han möjligen kan svetsa ihop stegen. Om vi inte får tag i någon som
kan hjälpa oss att laga och lägga i den får det tyvärr anstå till nästa säsong.
Trafiksäkerhet
Jenny har varit i kontakt med Sofia Lindgren på Hamn och Gata angående gång- och
cykelvägen längs Hultavägen. Fler betongstenar ska läggas ut framför gamla affären för att
binda ihop cykelvägen bättre. Det är tyvärr ett större projekt att få cykelvägen att svänga
runt ner mot busshållplatsen, men det är påtalat att det vore såväl önskvärt som möljligt.
Samverkan Bua
Skjuts upp till nästa möte.
Bryggebastun
Ulla är bastuvärd, men har rapporterat följande via mail:
 Uthyrningen går bra. Städningen fungerar i stort sätt bra. De flesta tycker att det är
ok att städa själva. De finns tydliga instruktioner nedskrivna på vad vi kräver på
städskåpet.










Jonas har behandlat altangolvet och trädgårdsmöblerna så att de är algfria.
Vi har kompletterat med 4 nya trädgårdsstolar. Det har tagits emot positivt av
bastubadarna.
Det samma gäller de nya dörrarna, som nu är inmonterade, 2 altandörrar och en ny
ytterdörr med ”entrétak”. Ytterdörren har varit trög att stänga. Kan det bero på det
varma vädret vi haft?
Kodsystemet fungerade direkt utan problem.
Nytt städskåp med låsbart överskåp Det fungerar som ett litet lager.
Ny stege så att vi når upp till överskåpet.
Swishen verkar fungera bra. Omtyckt!

I samband med bytet av städskåp i bastun röjde Torgny och Ulla ur sjöboden, så nu är allt där
i mycket god ordning. Styrelsen är mycket tacksam för denna insats.
Makrillfestivalen
Magnus har läget i stort sett under kontroll. Vi behöver ett par till som kan hjälpa till som
gårdskarl och i våffeltältet, men det kommer att lösa sig.
Sara Marie har koll på knallarna och ska även få en karta från Victoria på hur de har stått
tidigare år.
Kanottävlingen utgår, eftersom vi hade problem att hitta någon som kunde agera
säkerhetsbåt och lägga ut bojar.
Möte med Bua IF på tisdag, både Magnus och Sara Marie ska försöka närvara.
5. Övriga frågor
Sponsring för ommålning av Fyren
Summan för sponsringen blir 5000:- enligt beslut på tidigare styrelsemöte.
Sjöbodarnas Dag
Evenemanget blev mycket lyckat! Föreningen har fått en räkning från Ingela på 35 glassar,
trots att ca 45 biljetter delades ut.
Det är beslutat att det blir ett återkommande evenemang som kommer att hållas den första
lördagen i juni varje år.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 17/8 klockan 18:30. Jenny fixar fika.
Vid det mötet ska vi ta upp möjligheten att hålla ett idémöte under hösten för att få fram
idéer på vad vi kan göra för bestående insatser i samhället. Dels för att engagera nya
personer i föreningen, dels för att spendera en del av föreningens pengar på något
beständigt.

6. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________

__________________________

Jenny Ahnlund Berg

Torgny Olsson

