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Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 4 juni 2019
'\

Hvens

Bya~ag

Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Tisdagen den 4 juni 2019
18:15
Hos Sven Svederberg
Sven Svederberg, Sten-Åke Persson, Oscar Burkvist , Gunill a
Nordkvist, Viktor Silfverhjelm Hultqvist, Lina Örtman, Inger
Palmstierna

1.

Mötet öppnas

2.

Val av justeringsman
Inger Palmstierna väljs till att justera dagens protokoll.

3.

Dagordningen godkännes

4.

Förra mötet

Förra mötet hölls S maj. Oscar går igenom punkterna på det mötet.
5.

Ekonomi
Saldot på bankkontot är 17 000 kr.

6.

Pågående ärende
Inga pågående ärenden

7.

Inkomna ärenden

Medlem har inkommit med förslag om att Byalaget bjuder in Länsstyrelsen för en
informationsträff. Oscar har kontaktat Länsstyrelsen om detta och kommer ta ny kontakt
inom kort.
8.

Utvärdering El-fordonsdagen

EL-fordonsdagen genomfördes med goda utfall. Många kom och var intresserade. De som
deltog på arrangörssidan var mycket intresserade av att komma tillbaka.
9.

Lokal energiproduktion

Styrelsen diskuterar möjligheterna med om Landskrona Energi köper elnätet på Ven från
EON. Byalaget ska skicka in ny ansökan till Clean Energy for European Islands.
10. Ventrafiken

Oscar har pratat med Linus om att börja diskutera vintertaxa såsom har klubbats i KF.
Styrelsen diskuterar förhandlingsläget gentemot kommunen och Ventrafiken.
Byalaget bör fråga Ventrafiken om föreningen kan få en bild som går på skärmarna på båten
året om.
11. Etablering av hyresrätter på Ven
Arbetsgrupp om detta håller på att formeras av Oscar. Styrelsen diskuterar de olika
möjligheterna framåt och fördelar och nackdelar med privata och offentliga alternativ.
12. Skolan

Skolgruppen har nytt möte imorgon. Lina har blivit kontaktad av den nya verksamhetschefen
Anna Eriksson om att komma ut och diskutera skolan på Ven. Styrelsen diskuterar samarbetet
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om skolan mellan de olika intressenterna och parterna.

13. övriga frågor
Styrelsen diskuterar inköp av beachflaggor och stickers/kli stermärken.
Föreningen bör inför skaffa ett modernt system för hantering av medlemsmatrikel
Gunilla och Viktor deltog på kommunens näringslivsmöte. Föreningen bör uppmana folk att
använda kommunens webbfunktion för webbanmälan.
Onsdag 12:e juni har styrelsen middag i Bäckviken.

14. Nästa möte
Nästa möte är 2 juli hos Sten-Åke.

Protokollfört av Viktor Silfverhjelm Hultq vist

Viktor Silfverhjelm Hultqvist
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