Protokoll styrelsemöte Buas Framtid 2016-12-15
Närvarande: Torgny, Jenny, Magnus, Birgitta, Jonas, Ulla, Sara-Marie. Utöver ordinarie ledamöter
närvarar även P-O Nilsson samt Mattias Svensson som är intresserade av att vara med i styrelsen
kommande år.
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkänns.
Tillägg till övriga frågor:
- Julhälsning från styrelsen
- Inköp av våffeljärn
- Torgmarknad
3. Föregående protokoll godkänns.
4. Ekonomirapport
Birgitta redovisar siffrorna och det stämmer väl med budget. En post som vi ska se över till
nästa år är utgifterna för marknadsföring som är den enskilt största posten för föreningen.
Där finns kanske möjlighet att spara en slant.
Sponsorintäkterna kommer vara något lägre än budgeterat eftersom ett par avtal gått ut och
företagen valt att inte förnya sitt bidrag. Varbergs Sparbank vill ha ett nytt sponsoravtal,
Birgitta ordnar det.
Föreningen har börjat betala ut bidragen till de som ansökt om bidrag för fiberinstallation i
efterhand.
När det gäller julbelysningen längs Buavägen får vi bidrag från Brygghuset på 10 000:- och
15 000:- från Bua Vägförening.
5. Bryggebastun
I år har vi haft 157 uthyrningar, vilket kan jämföras med fjolårets 140. Vi drar slutsatsen att
bastun är mycket populär.
För att locka fler att bli medlemmar i Buas Framtid kan vi sätta upp en informationsskylt i
Bastun där vi informerar om vår verksamhet och att det är tack vare föreningen som det
finns möjlighet att hyra bastun.
Sara-Marie har upptäckt att det sitter gamla kontakt- och prisuppgifter om Bastun på
Ringhals. Hon får uppdaterade plakat av Ulla och byter ut de felaktiga hon hittat.
6. Brickor och underlägg
Brickorna blev något mörkare än vi förväntat oss. Vi tar med oss den lärdomen till nästa
beställning och är noggranna med att be om provtryck inför kommande beställningar.

7. Avstämningar
Fiber i Sanddamm
Utgår då Peter ej är närvarande.
Pendelstation Väröbacka
Möte med Aktionsgruppen på måndag. Vi får känslan av att kommunen inte är intresserade
av att ta till sig av den kunskap som finns i Aktionsgruppen. Kanske beror det på prestige. En
lösning vore att kommunen i stället tar in någon av medlemmarna i Aktionsgruppen som
konsult gällande järnvägsfrågor och på så sätt kan bemöta Trafikverkets argument. Torgny
tar med sig förslaget till mötet på måndag.
Slingorna
Om vi vill få hjälp av kommunen med röjning av de röda, gula och blå slingorna behöver vi
tillfråga markägare och dokumentera noga med bilder och karta var röjning behövs och i
vilken utsträckning. Torgny och P-O jobbar vidare med frågan.
Landsbygdsrådet
Inget nytt att rapportera.
Drift och underhåll
Inget nytt att rapportera.
Trafiksäkerhet
Inget nytt att rapportera.
Samverkan Bua
Protokollet är utskickat till styrelsemedlemmarna, Torgny summerar.
Strandprommenaden mellan Båle och Hamnen
Kommunekologen hade synpunkter på såväl en gångbros, som en upphöjd gångväg med
sprängstens inverkan på biotopen. Då kvarstår alternativet att lägga markduk och fylla upp
med makadam. Om det ska vara möjligt behöver gångvägen ligga lite längre från vattnet och
berörda markägare behöver ge tillstånd.
Steg ett blir att ta fram en skiss på hur vi vill ha det för att sälja in idén till berörda.
Bättre bussförbindelser till Väröbackaskolan
Kim är inte närvarande, så vi har ingen ny information. Sara Marie tar med sig frågan till
klassföräldrarna i Buaskolan klass 5, eftersom de blir nästa klass som berörs och kanske är
intresserade av att driva på i frågan.

Verksamhetsprotokoll för 2016
Torgny vill få in sammanfattning gällande nedanstående evenemang för att kunna
sammanställa verksamhetsberättelsen för 2016:
 Makrillfestivalen- Sara Marie och Magnus
 Trafiksäkerhetsfrågor- Jenny
 Jultorget- Jenny
 Bastun- Ulla
 Fiberutbyggnad- Magnus och Peter
Torgny sammanfattar själv aktiviteterna kring Valborgsmässofirandet och Aktionsgruppen för
tågstopp i Väröbacka.

8. Övriga frågor
Julbelysning längs Buavägen
Belysningen är uppe, även på de tre stolpar som hade avvikande dimension. Vi har fått
mycket positiv respons från Buaborna.
Uppföljning Jultorget
Sammanfattningsvis var det en lyckad tillställning med mycket besökare och glada deltagare,
såväl skolbarn som näringsidkare och Varbergs Bostad.
Inför nästa år ska vi ha en tydlig skylt som visar att vi bjuder på glögg och pepparkakor, samt
vara tydligare i att det är Buas Framtid som står för arrangemanget.
De förslag som samlades in under dagen sammanställs ihop med de förslag som Sara Marie
fått in via Facebook och utvärderas innan verksamhetsplanen för 2017 fastställs.
Datum för tackfesten och Årsmötet
Torgny kollar med Åsa vilka datum hon kan och bokar upp Fiskerilokalen för såväl tackfesten
som årsmötet.
Var och en sammanställer vilka som de haft hjälp av under året och mailar namn, mailadress
och telefonnummer till Torgny som därefter skickar ut inbjudningar i samverkan med
Britt/Jonas.
Finns inte mail och telefonnummer får vi hjälpas åt så att ingen missas att bjudas in.
Inköp av våffeljärn
Jenny frågar styrelsen om det är en rimlig investering att köpa två nya våffeljärn av bra
kvalité inför nästa års Makrillfestival. Kostnaden uppgår till ca 11 000:- Styrelsen godkänner
utgiften.
Julhälsning från styrelsen
Ulla föreslår att vi ska sätt upp ett anslag där vi tackar våra medlemmar för det gångna året
och önskar God Jul. Jenny Fixar.

Torgmarknad
Mattias har som förslag att vi för att ge en mer positiv bild av Bua, framför allt till
Varbergsborna, ha ett stånd på någon torgdag fram i vår där vi berättar om samhället och
dess möjligheter och utbud. Vi kan även ha brickor mm till försäljning. Förslaget tas med
inför nästa års verksamhetsplan.
Nästa möte
Nästa möte hålls den 19/1 2017 klockan 18:30 hos Peter i Sanddamm. Mer info om adress
kommer på mail.
9. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________

__________________________

Jenny Ahnlund Berg

Torgny Olsson

